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     Obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1, § 11 

ods. 4 písm. g) a § 2b ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov   v y d á v a   toto:  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Slavkov č. 2/2007, ktorým sa 

vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Malý Slavkov v znení VZN č. 13/2010, VZN č. 

15/2010  a VZN č. 1/2013 

 

Obec Malý Slavkov podľa § 6 ods. l a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3  č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje: 

 

Článok I. 
1. Vyhlasuje sa Záväzná časť  Územného   plánu   obce   Malý   Slavkov, Zmeny a doplnky č. 5. 

Priestorové vymedzenie Zmien a doplnkov č. 5,  schéma záväzných  častí riešenia a 

verejnoprospešných stavieb sú znázornené v prílohe č. l tohto nariadenia. 

2.    Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch      

funkčného a priestorového usporiadania územia sú Záväznou časťou Územného plánu obce Malý 

Slavkov, Zmeny a doplnky č. 5 a sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

 

Článok II. 
Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 5 je uložená 

spolu s kompletným pôvodne schváleným Územným plánom obce Malý Slavkov a možno do nich 

nahliadnuť na Obecnom úrade v Malom Slavkove, stavebnom úrade obce Malý Slavkov a na 

Okresnom úrade, odbore výstavby a bytovej politiky  v Prešove. 

 

Článok III. 
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce a účinnosť 30-ym dňom od 

zverejnenia spôsobom v obci obvyklým, t. j. vyvesenia na úradnej tabuli obce a internetovej stránke 

obce. 
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