
OBEC  JACOVCE 
Všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým sa vyhlasuje  

„Záväzná časť Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1“ 

 

č. 1/2018 

Zastupiteľstvo v Obci   Jacovce na základe ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. j),  § 6  a  § 

11 ods. 4 písm. c)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v súlade s  § 27 ods. 3, 4 a 6  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce   Jacovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná 

časť Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1.“ 
 

 

Návrh VZN 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.03.2018 

Dátum začiatku lehoty pripomienkového 

konania: 

06.03.2018 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16.03.2018 

 

VZN:  

Schválené na rokovaní OZ dňa: 22.03.2018 

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Jacovce 

dňa: 

23.03.2018 

VZN nadobudne účinnosť: 06.04.2018 

 

 



                                                                         § 1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Obce 

Jacovce – zmeny a doplnky č. 1. v súlade s  § 27 ods. 3  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

§ 2 

Spoločné ustanovenia 

 

Časť I. 

Rozsah platnosti   Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1 

1. Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1.  

2. Riešeným  územím  Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1  je  celé  

administratívne územie obce. 

3. Záväzná časť „Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1“ rieši 

záväznými regulatívmi a vymedzením  verejnoprospešných  stavieb  hlavné  zásady  

funkčného  využitia, priestorového  usporiadania  a limity  využívania  územia.  Je  

nedeliteľnou  súčasťou  tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Časť II. 

Uloženie a účinnosť dokumentácie 

1. Dokumentácia  Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1. je uložená 

v kompletnom rozsahu a možno do nej nahliadnuť na: Okresnom úrade Nitra, Odbor 

výstavby a bytovej politiky, na  Spoločnom stavebnom úrade  v  Topoľčanoch a na 

Obecnom úrade v    Jacovciach. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce   Jacovce č. 1/2018, ktorým sa 

vyhlasuje „Záväzná časť  Územného plánu Obce Jacovce – zmeny a doplnky č. 1“ sa 

uznieslo  zastupiteľstvo Obce    Jacovce dňa 22.03.2018, nadobúda účinnosť 15. dňom 

od vyvesenia na úradnej tabuli obce   Jacovce t. j. dňa  06.04.2018. 

 

 

 

 

Jaroslav Božik 

starosta Obce Jacovce 
                


