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V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   
č. 2/2011
o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti 
ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS











Schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove 
                                  dňa        29.6.2011 uznesením č. 39/B/1/2011

                                    Účinnosť: 15.7.2011                                                                                                        
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov      

VYDÁVA

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   
č. 2/2011
o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti 
ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS


ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1

	Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväzných častí ÚPN obce Nižný Klátov  - čistopis formou zmien a doplnkov č. 2 záväzných regulatívov územného rozvoja obce Nižný Klátov – viď príloha.
	Toto nariadenie stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce, stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej,  technickej infraštruktúry, zariadení a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

	

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 2

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove sa uznieslo na tomto nariadení dňa 29.6.2011, uznesením č.39/B/1/2011.
	Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižný Klátov nadobúda účinnosť 15. júla 2011. 


V Nižnom Kátove, dňa 29.6.2011


Ing. Mgr. Marcela Jokeľová                                                                        
starostka obce 






Obec Nižný Klátov
Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                     
Číslo: 2/2011
___________________________________________________________________________


OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
      v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE 
2/2011

o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti 
ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS.
----------------------------------------------------------------------------------------------







Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN ) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:							10.6.2011
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                          	10.6.2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania:						21.6.2011
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:				22.6.2011

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
29.6.2011
Uznesením č. 39/B/1/2011
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
30.6.2011
VZN nadobúda účinnosť dňom:
15.7.2011


Obec Nižný Klátov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                     
Číslo: 2/2011
___________________________________________________________________________


OZNÁMENIE

K návrhu VZN obce č. 2/2011 o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS.
----------------------------------------------------------------------------------------------


Dátum zverejnenia návrhu: 10.6.2011

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.




Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 21.6.2011





V Nižnom Klátove, dňa 10.6.2011





							  Ing. Mgr. Marcela Jokeľová
							           starostka obce





Obec Nižný Klátov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                      
Číslo: 2/2011
___________________________________________________________________________


VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

K návrhu VZN obce č. 2/2011 o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS.
----------------------------------------------------------------------------------------------



Dátum zverejnenia návrhu: 10.6.2011




	V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ VZN obce Nižný Klátov č. 2/2011 o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS, týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný Klátov, že k citovanému návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 22.6.2011. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb.






V Nižnom Klátove, dňa 22.6.2011





  							Ing. Mgr. Marcela Jokeľová
							           starostka obce





O b e c   N i ž n ý   K l á t o v

Obecné zastupiteľstvo				    Nižný Klátov, 29.6.2011
v Nižnom Klátove 


Názov materiálu: VZN č. 2/2011 o zmenách a doplnkoch č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Nižný Klátov - ČISTOPIS.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladá: 	Ing. Mgr. Marcela Jokeľová , starostka obce							

Návrh na uznesenie: 
						
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove

A. K o n š t a t u j e,  ž e:
	Návrh  zmien a doplnkov č.2  územného plánu Obce  Nižný Klátov spracovala projektová kancelária URBAN TRADE, Ing. arch. Dušan HUDEC, Letná 45, Košice v súlade so zákonom č.50/76 Zb. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD.

Návrh zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov preskúmal Krajský stavebný úrad v Košiciach a vydal stanovisko podľa § 25 stavebného zákona a súhlas na schválenie listom sp. zn. č. 2011/00374 zo dňa 21.6.2011

B. S c h v a ľ u j e:
V zmysle § 31 odsek 1 zákona č.50/76 Zb. (stavebný zákon) Návrh zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov 
Zapracovanie pripomienok obecného úradu v Nižnom  Klátove a ostatných štátnych orgánov a organizácií v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov do čistopisu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nižný Klátov.

C. O d p o r ú č a   sa starostke obce zabezpečiť:
	Dopracovanie čistopisu zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva minimálne v troch kompletných elaborátoch.

Označiť textové časti, výkresové časti a záväzné časti  čistopisu „Zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov schvaľovacou doložkou podľa ustanovenia § 28 ods.1 stavebného zákona.
Doručiť v súlade so stavebným zákonom § 28 ods.5 stavebného zákona jeden elaborát čistopisu zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov, spolu s Uznesením Obecného zastupiteľstva o schválení zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov a VZN o záväzných častiach návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov, Krajskému stavebnému úradu v Košiciach, odbor územného plánovania a príslušnému stavebnému úradu obce do 3 mesiacov od schválenia.
Doručiť v súlade so stavebným zákonom § 28  jeden elaborát registračného listu  spolu s Uznesením Obecného zastupiteľstva o schválení zmien a doplnkov č.2 ÚPN Obce Nižný Klátov príslušnému ministerstvu.
											


Spracoval:							
Ing. Mgr. Marcela Jokeľová					
starostka obce							

								
Prizvaný:	

Stanovisko:	
-


Odôvodnenie:
- povinnosť vyplývajúca zo stavebného zákona

V Nižnom Klátove, dňa 22.6.2011

