
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE 
Č. 27/2011 ZO DŇA 08.02.2011, 

 

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

 Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce. 
 
Obec Horné Otrokovce podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
 

n a r i a ď u j e : 
 

§ 1 
 
1. Vyhlasuje sa záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce. 

Priestorové vymedzenie obce je znázornené vo výkrese č. 1: Výkres širších 
vzťahov, M 1:50000. 

2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných 
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a vymedzenie 
verejnoprospešných stavieb sú záväznou časťou Návrhu Územného plánu obce 
Horné Otrokovce, a sú uvedené v textovej časti územného plánu ako kapitola č. 
B.: Záväzná textová časť, a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN. 

3. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho 
využitia, plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkresoch č. 
2.1.a: Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia v M 1:10000, č. 2.1.b Komplexný návrh priestorového usporiadania a 
funkčného využitia územia v M 1:5000, č. 2.2.a Komplexný návrh 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť 
riešenia a verejnoprospešné stavby v M 1:10000 a č. 2.2.b Komplexný návrh 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť 
riešenia a verejnoprospešné stavby v M 1:5000, Návrhu Územného plánu 
obce Horné Otrokovce, a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN. 

 
§ 2 

 
Dokumentácia schváleného Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce je 
uložená a možno do nej nahliadnuť na Krajskom stavebnom úrade Trnava, 
Spoločnom obecnom úrade v Hlovovci a Obecnom úrade v Horných Otrokovciach. 
 

§ 3 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 23.02.2011 
 

 

 

 

       Mgr. Eva Kukučková 

            starostka obce 

 

 



V ý p i s    u z n e s e n i a 

č. 12/3/2011 zo zasadnutia ObZ v Horných Otrokovciach 

konaného dňa 8.2.2011 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Otrokovciach 
 
A. berie na vedomie 

 

Stanovisko Krajského stavebného úradu Trnava zn. KSÚ-OÚP-00706/2009/Há zo 
dňa 10.08.2009 k Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce 
 
B. schvaľuje 

 
C. Návrh Územného plánu obce Horné Otrokovce 

 

1. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených 
pri prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Otrokovce, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce 
 
D. doporučuje 

 
starostovi obce Horné Otrokovce 

 

1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Návrhu Územného plánu obce Horné 
Otrokovce, a jeho uloženie na Krajskom stavebnom úrade Trnava, Spoločnom 
obecnom úrade v Hlohovci a Obecnom úrade v Horných Otrokovciach a zaslať 
registračný list o obsahu  územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho 
schválení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 
2. Vyhlásiť záväzné časti Návrhu Územného plánu obce Horné Otrkokovce, 

všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. 
a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 
V Horných Otrokovciach, dňa 9. 2. 2011. 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Eva Kukučková 
            starostka obce 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


