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Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie  č. 9 / 2019 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa  

záväzná časť Územného plánu mesta Svätý Jur vyhláseného VZN č. 6/2004 zo dňa 

07.09.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

 

Článok 1 
 

1) Zmenami a doplnkami Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 sa mení a dopĺňa záväzná 

časť Územného plánu mesta Svätý Jur, schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Svätý Jur 

uznesením č. XIV-2/5/2004 zo dňa 7.09.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov v rámci 

katastrálneho územia Svätý Jur a Neštich. Priestorové vymedzenie riešeného územia je 

zakreslené vo výkrese č.2. 

2) Zmeny a doplnky 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 jeho prílohe – výkres č. 7. Schéma záväznej 

časti Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 je graficky znázornená vo 

výkrese č. 7 (schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb).  

 

Článok 2 

 

1) Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 je 

uložená s možnosťou do nej nahliadnuť na Mestskom úrade mesta Svätý Jur, na stavebnom 

úrade mesta Svätý Jur a na Okresnom úrade v Bratislave, odbore výstavby a bytovej politiky.  

 

Článok 3  

 

1) Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Svätý Jur a na internetovej stránke 

www.svatyjur.sk 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 schválení a následnom vyvesení na úradnej 

tabuli mesta Svätý Jur, t.j. dňa 2. 12. 2019 . 

3) Po vyvesení na úradnej tabuli mesta Svätý Jur po dobu 30 dní bude VZN prístupné na 

Mestskom úrade Svätý Jur. 

 

 

 

Ing. Šimon Gabura 

   Primátor mesta  
Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa:  15. 10. 2019 

do dňa:    5. 11. 2019 

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

odo dňa:  6. 11. 2019 

do dňa:   2. 12. 2019  a trvá 
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