
 

 

Obec Nitrianske Rudno 

 
VZN č. 3/2018 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2018, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno“ 

 
 

NÁVRH VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno“ 

 

Termín vyvesenia Termín zvesenia Forma zverejnenia 

26. 3. 2018 03.05.2018 
Úradná a elektronická tabuľa, 

webová stránka obce 

VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno“ 

 

Schválené / Číslo 

uznesenia 
Vyhlásené Účinnosť Forma vyhlásenia 

04.05.2018 

č.3/2018 

 

07.05.2018 23.05.2018 
Úradná  elektronická tabuľa, 

webová stránka obce 

Obec Nitrianske Rudno na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2018, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno“ 

 

 



Článok 1 

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno“. 

(2) Záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie predstavujú základné zásady usporiadania 

územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového 

usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb. 

(3) Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto 

VZN, 

je vyznačená v textovej časti a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie: 

- v textovej časti v kapitole č. 3 „Riešenie zmien a doplnkov územného plánu – záväzná časť“ 

- v grafickej časti vo výkresoch č. 2 a č. 3 „Komplexný návrh priestorového usporiadania a 

funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými 

stavbami“. 

 

Článok 2 

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie 

 

(1) Schválená územnoplánovacia dokumentácia je uložená a možno do nej nahliadnuť na 

Okresnom úrade Trenčín, na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne a na Spoločnom 

stavebnom 

úrade Nováky. 

 

Článok 3 

Účinnosť 

 

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od dňa jeho vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Robert Štrbák 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


