Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kanianka č. 3/2017
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kanianka
Obecné zastupiteľstvo 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 tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu obce Kanianka, vypracovaná Ateliérom OLYMPIA, spol. s.r.o. Wolkrova 4, Bratislava.
Záväzná časť Územného plánu obce Kanianka tvorí Prílohu č. 1 tohoto VZN.
(2) Toto VZN ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia, hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho
technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie
a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických
hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti
o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, uvedené v záväznej časti a v grafickej
časti Územného plánu obce Kanianka.
Článok 2
(1) Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na územie obce Kanianka, vymedzené jeho
katastrálnym územím.
(2) Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na
vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a
na vypracovanie dokumentácie stavieb.
Článok 3
Úplná dokumentácia schváleného Územného plánu obce Kanianka je uložená na Obecnom úrade
Kanianka a na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného
plánovania.
Článok 4
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Kanianka dňa 24.5.2017 uznesením č.
280/2017
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 8.6.2017
(3) Nadobudnutím účinnosti tohoto VZN sa zrušujú :
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a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka 8/1994 ktorým bola vyhlásená záväzná časť
ÚPN-SÚ Kanianka
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka 15/2000, ktorým sa doplnilo VZN č. 8/1994
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka 4/2004, ktorým sa doplnilo VZN č. 8/1994

Kanianka, dňa : 25.5.2017

Ing. Ivor Husár
starosta obce
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