
Návrh VZN obce Svinia, ktorým sa mení a dopĺňa 

záväzná časť územného plánu obce Svinia: 

 

Obec Svinia  
   Hlavná 10   082 32 Svinia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SVINIA  
 

č. ../2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť  

Územného plánu obce Svinia 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Svinia v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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: 
 

Čl. 1 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Svinia č. 4/2017 v znení VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu obce Svinia.  
 
2.  Zmeny a doplnky č.2 záväznej časti územného plánu obce Svinia, ktorými sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Svinia č. 4/2017 v znení VZN č. 
1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Svinia, sú uvedené 
v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a grafickej prílohe "Schéma 
záväzných častí, verejnoprospešné stavby". 
 

Čl. 2 
 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Svinia  je 
uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Svinia, na spoločnom 
stavebnom úrade na Mestskom úrade v Prešove a na Okresnom úrade v Prešove, 
odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania. 
 

Čl. 3 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom obce 
Svinia uznesením č......... zo dňa ......... a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa 
vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
 

 

 

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

                                                                       Miroslav Nawrat, starosta 



  



Príloha č.1 VZN obce Svinia č. ./2022 

 

 

Záväzná časť územného plánu obce Svinia, vyhlásená 

Všeobecne záväzným nariadením obce Svinia č. 4/2017 v znení 

VZN č. 1/2018, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V časti II."Riešenie územného plánu", kapitole 19) "Návrh záväznej časti", čl.3 kap. (3) bode C, 

"Cyklistická doprava", sa pôvodný text od druhej vety nahrádza textom:  

"Majú využívať účelové cesty alebo málo frekventované cesty III. triedy. Hlavné cyklistické trasy 

je potrebné vyznačiť po ceste III. triedy do Kojatíc a po účelových cestách v severovýchodnej 

časti katastra obce (Makovisko - Stavenec) s prepojením do susedných katastrov. Na Šarišskej 

ulici až po hranicu katastra obce Župčany bude súbežne s automobilovou cestou vybudovaná  

cyklistická cestička kategórie D2 3/30. Cyklistické trasy a cestičky treba vybaviť orientačným a 

informačným systémom." 

 

2. V časti II."Riešenie územného plánu", kapitole 19) "Návrh záväznej časti", čl.3 kap. (3) bode H, 

Povrchové vody, sa v prvom odseku dopĺňa text: Do doby vybudovania úprav vodných tokov na 

prietok Q100-ročnej veľkej vody je pri výstavbe v povodňami ohrozenom území potrebné 

zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu jednotlivých stavieb. 

 

3. V časti II."Riešenie územného plánu", kapitole 19) "Návrh záväznej časti", čl.4 ods. (2) "Zoznam 

verejnoprospešných stavieb", sa v bode B, "Verejné dopravné stavby" dopĺňa: 

13. Cyklistické cestičky 

14. Účelové cesty 

 

4. V časti II."Riešenie územného plánu", kapitole 19) "Návrh záväznej časti", čl.4 ods. (3) "Zoznam 

plôch pre verejnoprospešné stavby", sa v bode B, "Verejné dopravné stavby" dopĺňa: 

13. Plochy pre cyklistické cestičky 

14. Plochy pre účelové cesty 

 

5. V časti II."Riešenie územného plánu", kapitole 19) "Návrh záväznej časti", čl.5 ods. (2), sa ruší 

riadok: 

"cintorín ......................50 m" 

 

6. V časti II."Riešenie územného plánu", kapitole 19) "Návrh záväznej časti", čl.5 ods. (2), sa vo 

štvrtej až šiestej odrážke časť textu "mimo územie obce, vymedzené dopravnými značkami 

začiatok a koniec obce" nahrádza textom "mimo skutočne zastavané územie obce, vymedzené 

v územnom pláne obce". 

 

 


