Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kameničná č. 4 /2010
ktorým sa vyhlasuje závazná časť územného plánu obce Kameničná
Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. j), § 6 a §
11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s § 27 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu obce Kameničná, vypracovaná Ateliérom OLYMPIA združenie
architektov Bratislava. Záväzná časť Územného plánu obce Kameničná tvorí Prílohu č.1
VZN.
(2) Záväzná časť Územného plánu obce Kameničná ustanovuje zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia
obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho technického vybavenia,
ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené
casti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a
významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o
životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, uvedené v záväznej casti a
v grafickej časti Územného plánu obce Kameničná.
Článok 2
(1) Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na územie obce Kameničná, tvorené jeho
katastrálnym územím.
(2) Platnosť územného plánu obce je všeobecne stanovená jeho návrhovým obdobím do
roku 2025.
Článok 3
(1) Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Kameničná je uložená s možnosťou
do nej nahliadúť na Obecnom úrade v Kameničnej, na Krajskom stavebnom úrade,
v Nitre, na Stavebnom úrade Komárno.
Článok 4
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupitelstvo v Kameničnej dňa 18.08.2010
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 02.09.2010
(3) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 03.08.2010
(4) VZN bolo zvesené dňa 02.09.2010.

V Kameničnej, dňa 02.08.2010

Tibor Toma
Starosta obce

