
                 
                                                                                                                  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2017,   
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku  

č. 2/2016 Územného plánu Obce Štôla 
 
 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Štôle  v zmysle § 6 odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo dňa 30.5.2017 na tomto všeobecnom záväznom nariadení. 
 
 

Článok 1 
 

1. Nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 2/2016 Územného plánu Obce 
Štôla schválenej Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa 30.5.2017 (ďalej ZaD č.2/2016 ÚPN-O 
Štôla). Touto záväznou časťou sa mení záväzná časť Územného plánu Obce Štôla, ktorá bola 
vyhlásená VZN Obce Štôla č. 2/2007 zo dňa 21.12.2007 v znení  VZN Obce Štôla č. 22 zo dňa 
10.6.2014. 
 

2. Záväzná časť  sa mení nasledovne: 
 

V bode „ 1. Záväzné regulatívy územného rozvoja“: 
 

- sa v  bode  „1.10 Ďalšie regulatívy zástavby“, v bode 1.10.1 na konci textu  pripája text: 
a výška zástavby, ktorá je udaná  maximálnym počtom nadzemných  podlaží, pričom 
podkrovie je uvedené  osobitne (napr. 2+p). 

 

-  v bode  „1.11 Ochranné pásma“ sa dopĺňa text :  
         1.11.5      Ochranné pásmo kultúrno – historických hodnôt 

1.11.5.1 Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky – 10 m  
 

-   výkresy č. 4 a č. 9, ktoré sú záväzné pre územný rozvoj obce, sa menia podľa náložiek ZaD 
č. 2/2016   ÚPN-O.   

 
 

Článok 2 
 

     Dokumentácia schválenej ZaD č. 2/2016 ÚPN-O Štôla je uložená spolu s  pôvodnou 
dokumentáciou ÚPN-O Štôla na Obecnom úrade Štôla, na príslušnom stavebnom úrade – 
Spoločný obecný úrad Svit  a na okresnom úrade v sídle kraja - Okresný úrad Prešov. 

 
 
 

Článok 3 
 

     Nariadenie platí pre správne územie Obce Štôla, ktoré je identifikované katastrálnym územím 
Štôla. 
 
 

Článok 4 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Zmeny a doplnku č. 2/2016 Územného plánu Obce Štôla bol zverejnený na 
pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Štôla dňa 10.4.2017 
a zvesené  dňa 24.4.2017. 
 



                 
                                                                                                                  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 
a doplnku č. 2/2016 Územného plánu Obce Štôla bolo schválené na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva  v Štôle  dňa  30.5.2017 uznesením č. 17/2017/195d/2017. 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 

a doplnku č. 2/2016 Územného plánu Obce Štôla bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 
a webovom sídle Obce Štôla dňa 1.6.2017 a zvesené  dňa 30.6.2017. 

 
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 

a doplnku č. 2/2016 Územného plánu Obce Štôla nadobúda  účinnosť dňa 30.6.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martin Hajko v.r. 

starosta obce 


