
 

 

 

Mesto Vrbové 
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Návrh dolu uvedeného Všeobecne záväzného nariadeniu č. 9/2018 je daný verejnosti          

na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení        

v znení neskorších predpisov   a  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa :                                                               13.06.2018 
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Pripomienky zasielať : 

- písomne na adresu: MsÚ vo Vrbovom, Ulica gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

- elektronicky na adresu : kubik@vrbove.sk 

- osobne na Mestskom úrade vo Vrbovom (podateľňa prízemie) 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                             28.06.2018                        
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018      

na rokovaní MsZ mesta dňa:                                                                                 28.06.2018                        
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:                                             29.06.2018 

VZN nadobudne účinnosť dňom:                                                                         15.07.2018                           

 

N Á V R H 

  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 9/2018  

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta (ÚPN-M)  VRBOVÉ   

 

. 

 

 

 

 



 

 

                       

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 4 ods. 1  a  3 písm. a)   a   § 6, ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27  a  § 28 

zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov vydáva  pre katastrálne územie mesta Vrbové  toto  Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Vrbové  č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta  (ÚPN-M)  VRBOVÉ: 

 

Časť I. 

ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

 

1. Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť ÚPN-M Vrbové.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie a jeho nedeliteľná súčasť - Záväzná časť ÚPN-M 

Vrbové: 

o stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy a  limity 

využívania územia, v územnom rozsahu podľa grafickej časti územnoplánovacej 

dokumentácie; 

o stanovuje základné podmienky pre umiestňovanie stavieb;  

o vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné pozemky, 

stavby a práva k nim vyvlastniť. 

 

Časť II. 

ROZSAH PLATNOSTI ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VRBOVÉ 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu mesta Vrbové je 

záväzné pre celé katastrálne územie mesta Vrbové . 

 

 

Časť III. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

ULOŽENIE A ÚČINNOSŤ DOKUMENTÁCIE 

 

 

1. Dokumentácia schváleného ÚPN-M Vrbové bude uložená v kompletnom rozsahu         

a bude k nahliadnutiu na Mestskom úrade Vrbové, na Stavebnom úrade mesta               

a na Okresnom úrade Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky. 

2. Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti ÚPN-M Vrbové bol zverejnený na  úradnej 

tabuli dňa 13.06.2018. 

3. VZN bolo schválené MsZ dňa 28.06.2018 uznesením č. xxx/VI/2018.  ÚPN-M Vrbové 

nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve. 

4. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli po jeho 

schválení, t.j. dňa 15.07.2018. 

5. Všetky zmeny a  doplnky  VZN-ka podliehajú schváleniu Mestského zastupiteľstva    

vo Vrbovom. 



 

 

6. Nadobudnutím  účinnosti  tohto VZN sa ruší doterajšie : 

a) VZN č. 6/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta (ÚPN-M)  

VRBOVÉ  schválené MsZ dňa 06.09.2007 uznesením č. 101/IX/2007;  

b) VZN č. 4/2009, zmeny a doplnky k Územnému plánu č. 1/2008 schválené v MsZ      

dňa 29.01.2009 uznesením č. 3/I/2009;  

c) VZN č. 6/2010, zmeny a doplnky Územnému plánu  č. 2/2010 schválené v MsZ  dňa 

07.10.2010 uznesením č. 60/X/2010; 

d) VZN č. 7/2011, zmeny a doplnky Územnému plánu  č. 3/2011 schválené v MsZ  dňa 

15.12.2011 uznesením č. 103/XII/2011; 

e) VZN č. 5/2015, zmeny a doplnky Územnému plánu  č. 4/2014 schválené v MsZ  dňa 

26.02.2015 uznesením č. 29/II/2015; 

Príloha: Záväzná časť  ÚPN–M Vrbové je súčasťou „Upraveného návrhu ÚPN-M Vrbové                

a je k nahliadnutiu na Útvare výstavby, rozvoja a ŽP, MsÚ Vrbové.  

 

 

Vo Vrbovom, dňa  29.06.2018 
 
 
 

                                                       

                                                                          ............................................................ 

       Dott. Mgr. Ema Maggiová 

                                                                                            primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


