
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stará Turá  č. 21/2012-Nar.
o regulatívoch územného rozvoja Mesta Stará Turá,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

"Územného plánu Mesta Stará Turá"

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 25.10.212, uznesením č. 40-
XXII/2012,  schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané 
v súlade s §4 ods.3 písm. j) a §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov a v súlade s §27 ods.3, ods.4 a §28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

vyhlasuje

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu Mesta Stará Turá", 
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Stará Turá, č.40-XXII/2012 zo dňa 25.10.2012.

§ 2
Rozsah platnosti územného plánu Mesta Stará Turá

1. Vyhlasuje sa Záväzná časť "Územného plánu Mesta Stará Turá", ktorá je definovaná katastrálnym 
    územím Mesta Stará Turá.
2. Hlavné zásady funkčného využívania, priestorového usporiadania a limity využívania územia sú     

riešené v záväznej časti "Územného plánu Mesta Stará Turá" záväznými regulatívmi v textovej     
časti. Záväzná časť "Územného plánu Mesta Stará Turá" a výkres č.2 a č.3,  ktoré tvoria
nedeliteľnú súčasť tohto VZN ako  časť II.

§ 3
Uloženie a účinnosť dokumentácie

1. Dokumentácia "Územného plánu Mesta Stará Turá " je uložená v kompletnom rozsahu a možno do 
nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Turej a na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.

2. "Územný plán Mesta Stará Turá" nadobúda účinnosť v zmysle §6 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 
    zriadení v znení jeho  zmien a doplnkov a v nadväznosti na §27 ods. 3, ods.4 písm. a/ zákona č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a     
doplnkov.

§ 4
Územnoplánovacia informácia

Mesto Stará Turá je povinné umožniť právnickým osobám a fyzickým osobám nazerať do "Územného 
plánu Mesta Stará Turá " a robiť z nej výpisy.



§ 5
Ochrana "Územného plánu Mesta Stará Turá"

"Územnoplánovacia dokumentácia Mesta Stará Turá" je majetkom Mesta Stará Turá.

§ 6
Záverečné ustanovenia

Týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta sa ruší VZN č.5/1995-Nar., o územnom pláne Mesta 
Stará Turá, o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá v 
znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN.

Vyvesené dňa : 29.10.2012

Zvesené dňa: 29.11.2012

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa  13.11.2012 t.j. 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Starej Turej, dňa 29.10.2012.

.................................................
          Ing. Ján Kišš
           Primátor mesta


