
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Banská Štiavnica 
 

 č. 3/2015 

 

ÚPN mesta Banská Štiavnica, 

Zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach 

ÚPN mesta Banská Štiavnica. 

 

Mesto Banská Štiavnica  podľa § 6 odst. 1 v nadväznosti na § 11 odst. 4 písm. c) a písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 

27 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

v znení neskorších predpisov 

 

vydáva  

 

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny 

a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta 

Banská Štiavnica. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1/  Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vyhlasuje záväzná časť 

územného plánu mesta Banská Štiavnica ,Zmeny a doplnky č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto VZN. 

 

2/  Stanovujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia  územia, 

hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho 

a 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 územného plánu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

VZN. 

 

§ 2 

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie 

 
Dokumentácia schváleného územného plánu mesta Banská Štiavnica, Zmeny 

a doplnky č. 4   je uložená na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, stavebnom úrade a na 

Okresnom úrade,  odbor výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1/     Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 schválené     

uznesením Mestského zastupiteľstva  zo  dňa 15. 11. 2006. 

 



2/    V zmysle § 6 odst. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bude toto VZN zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.   

 

3/   Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici sa na tomto VZN o ÚPN mesta Banská 

Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 4  uznieslo dňa  6. 5. 2015 uznesením č. 46/2015. 

 

4/     Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňom  10. 6. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica dňa 11. 5. 2015 

 

 

 

 

 Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                                                                                                        primátorka mesta 

 
 
 
 
  
  
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 11. 5. 2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 09. 06. 2015 

 


