
 

 

 
 

 
 

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES 
___________________________________________________________________________ 

Návrh 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2021 

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 1/ 2021  Územného plánu mesta  

Spišská Stará Ves  - doplnok  č. 1  k  VZN   č. 1/ 2012   zo dňa 21.02.2012, ktorým bola 

vyhlásená záväzná časť  ÚPN  mesta  Spišská Stará Ves     

 

Všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 16.11.2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 16.11.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 16.11.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 08.12.2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 

dňa: 
09.12.2021 

 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu: Mesto Spišská Stará Ves, Mestský úrad, Štúrova 228/109,  

                                  061 01 Spišská Stará Ves 

 elektronicky na adresu: mesto@spisskastaraves.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Spišskej Starej Vsi:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 

mesta: 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 
 

 

 



 

Návrh 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves   

č.   5 / 2021    

 
 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 1/ 2021  Územného plánu mesta  

Spišská Stará Ves  - doplnok  č. 1  k  VZN   č. 1/ 2012   zo dňa 21.02.2012, ktorým bola 

vyhlásená záväzná časť  ÚPN  mesta  Spišská Stará Ves     
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 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. 50/76 Zb.   

v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„VZN“) : 
 

ČI. I. 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišská Stará Ves  vyhlasuje záväznú časť  Zmien a doplnkov  

č. 1/2021  Územného plánu mesta  Spišská Stará Ves, ktorá obsahuje záväzné regulatívy 

územného rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia  v zmysle  

Záväznej časti zmien a doplnkov ÚPN mesta  Spišská Stará Ves, ktorou sa  mení a dopĺňa  

príloha  k  VZN č. 1/2012 zo dňa 21.02.2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN 

mesta Spišská Stará Ves. Záväzná časť zmien a doplnkov č. 1/2021 ÚPN mesta Spišská Stará 

Ves tvorí prílohu tohto VZN . 

 

ČI. II. 

 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 1/2021   Územného plánu mesta  Spišská 

Stará Ves    je uložená na: 

- Mestskom úrade v Spišskej Starej Vsi  

- Stavebnom úrade mesta  Spišská Stará Ves  

- Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky  

 

 

ČI. III. 

 

1. Návrh VZN č.  5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č. 1/ 2012 mesta Spišská Stará Ves, 

ktorým bola vyhlásená záväzná časť  Územného plánu mesta Spišská Stará Ves  bol vyvesený 

na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišská Stará Ves  na pripomienkovanie dňa       

a  zvesený  dňa 08.11.2021. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi  sa uznieslo na tomto VZN č. 5/2021 , ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN mesta  Spišská Stará Ves  č. 1/2012, ktorým bola vyhlásená  záväzná 

časť  Územného plánu  mesta  Spišská Stará Ves  ,uznesením č. ...........  . 

VZN č. 5 /2021 , ktorým sa mení a  dopĺňa VZN mesta  Spišská Stará Ves  č. 1/2012, ktorým 

bola vyhlásená záväzná časť  Územného plánu mesta Spišská Stará Ves  je platné  dňom 

zverejnenia  a  nadobúda účinnosť 15 dňom  od jeho vyvesenia na úradnej tabuli a  musí byť 

vyvesené  na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta na 30 dní.  

 

 

 



 

 

3. /VZN č.  5/ 2021 , ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN mesta Spišská Stará Ves  č. 1/2012, 

ktorým bola vyhlásená záväzná časť  Územného plánu mesta Spišská Stará Ves  bolo 

vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišská Stará Ves   dňa 08.11.2021       

a zvesené dňa ................ . 

 

      

 

 

                                                                                           Ing. Ján Kurňava 

                                                                      primátor mesta   
   

                                       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


