
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019 

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÝ KÝR 

Zmeny a doplnky č.1 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr sa v zmysle § 11 ods. 4, písmeno c) a g) 

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

ods. 2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 

zákon/ v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení /ďalej iba „nariadenie“/: 

 

Čl. 1 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1/ Územný plán Obce Veľký Kýr - zmeny a doplnky č.1, vypracovaný pre územie 

obce  je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie 

obce. Bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/2019 z 30.10.2019 a 

týmto nariadením sa mení a dopĺňa VZN Obce Veľký Kýr č. 1/2008 o záväzných 

častiach ÚP Obce Veľký Kýr schválené uznesením OZ č. 85/2008-OZ dňa 22. 2. 2008.  

 

2/ Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať 

schválený územný plán obce, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky alebo 

obstaranie nového územného plánu. 

 

Čl. 2 

 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÝ KÝR 

Zmeny a doplnky č.1 

 

 

Záväzná časť Územného plánu Obce Veľký Kýr - zmeny a doplnky č. 1  rieši hlavné 

zásady funkčného využitia, priestorového usporiadania a limity využívania územia 

a rozvojových lokalít obce, ktorá spolu s grafickou časťou tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto nariadenia.  



Čl. 3 

 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1/ Schválený územný plán Obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1 je v určenom 

rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej 

územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a vypracovanie 

dokumentácie stavieb. 

 

2/ Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom 

plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

3/ Schválený územný plán Obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1  je uložený 

k nahliadnutiu na obecnom úrade Veľký Kýr, na Spoločnom stavebnom úrade 

v Šuranoch a na Okresnom  úrade v Nitre. 

 

4/ Toto nariadenie je verejnosti  prístupné na obecnom úrade vo Veľkom Kýre. 

Týmto nariadením sa mení a dopĺňa VZN Obce Veľký Kýr č. 1/2008 o záväzných 

častiach ÚP Obce Veľký Kýr schválené uznesením OZ č.85/2008-OZ dňa 22. 2. 2008. 

 

5/        Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli obce Veľký Kýr. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Judita Valašková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh tohoto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 13. 09. 2019  do 30. 10. 2019 

 

Toto VZN bolo vyvesené dňa: 31. 10. 2019 

                             zvesené dňa:  

 
Toto VZN nadobúda účinnosť:  


