
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Svätý Jur 
         č. 6/2013 

             zo dňa  25.06.2013 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA  SVÄTÝ JUR 

vyhlásená VZN č. 6/1/2004  zo dňa 07.09.2004  v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure v súlade s § 11 ods.4 písm. c) a g/ zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 3) zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa dňa ,,,,,,, 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

 

Článok 1 

1) Zmenami a doplnkami č.2/2012 Územného plánu mesta Svätý Jur lokality Jelenie Korytá sa 

mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu mesta Svätý Jur, schváleného Mestským zastupiteľstvom 

mesta Svätý Jur uznesením  č. XIV-2/3 zo dňa 7.9.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov  

Riešeného územia Zmien a doplnkov č.2/2012 je vymedzené týmito parcelnými číslami: 

pre lokalitu Jelenie 3708/25 časť, 3708/26 časť a 3708/27 časť.  

pre lokalitu Korytá 1990, 1994/3, 1994/4, 1985/4, 1985/3, 1999/3.   

  2) ZaD základných zásad usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných 

regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, ktoré sú záväznou časťou územného 

plánu mesta Svätý Jur, sú uvedené v prílohe č.1 – Regulačný list poľnohospodárskej vinohradníckej 

oblasti 

     3) Schéma záväzných častí riešenia je graficky znázornená vo výkrese č.7 

 

Článok 2 
 Dokumentácia schválených ZaD č.2/2012 Územného plánu mesta Svätý Jur lokality Jelenie 

Korytá je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Svätom Jure, Stavebnom úrade vo 

Svätom Jure a na Obvodnom úrade v Bratislave, odbore výstavby a bytovej politiky   
 

Článok 3 

1)  Návrh VZN  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta  Svätý Jur  v lehote uvedenej v § 6 ods.3 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2) Toto VZN  nadobúda  účinnosť  15-tym   dňom   po vyvesení  na úradnej tabuli  Mesta Svätý Jur . 

3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 30 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade vo Svätom 

Jure. 

 

 

 

     Ing. Alexander Achberger 

                                                                                 primátor mesta 

 

Návrh na pripomienkovanie bol: 

vyvesený dňa:  06.06.2013  

zvesený dňa :   25.6.2013 

 
Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa:          26. 6. 2013 

do dňa:            26. 7. 2013 

 

http://www.svatyjur.sk/

