
Návrh VZN obce Šarišské Dravce, ktorým sa vyhlasujú 
Zmeny a doplnky 1/2016 územného plánu obce Šarišské Dravce: 

 

Obec Šarišské Dravce  
   Šarišské Dravce 109 

   082 73  ŠARIŠSKÉ DRAVCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE  
 

č. ../2016, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  

Zmien a doplnkov 1/2016 
Územného plánu obce Šarišské Dravce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie: 
 
Čl. 1 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien 
a doplnkov 1/2016 Územného plánu obce Šarišské Dravce.  
 
2. Zmeny a doplnky 1/2016  záväznej časti územného plánu obce Šarišské Dravce 
sú uvedené v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a v grafickej 
náložke zmien schémy záväzných častí a verejnoprospešných stavieb. 
 
Čl. 2 
Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov 1/2016 Územného plánu obce 
Šarišské Dravce  je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v 
Šarišských Dravciach, na Stavebnom úrade na Mestskom úrade v Lipanoch a na 
Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného 
plánovania. 
 
Čl. 3 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom obce 
Šarišské Dravce uznesením č..12/2008 zo dňa 22.12.2008 a nadobúda účinnosť 15-
tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
 
 
 
 
                                                                                     .................................. 
                                                                                        Ing. Jozef Bujňák 

                                                                                  starosta 



 

                                                                                                                                             Príloha č.1 

Príloha VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  
OBCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE 

č. ../2016 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 1/2016 

Územného plánu obce Šarišské Dravce  
 

Záväzná časť Územného plánu obce Šarišské Dravce, schválená uznesením 
Obecného zastupiteľstva uznesením č.12/2008 zo dňa 22.12.2008, sa mení 
a dopĺňa: 

1. V  článku 3 bod (1) sa menia nasledujúce odrážky takto:  
         - plochy ob čianskej vybavenosti  - plochy s prevládajúcou občianskou 
vybavenosťou v centre obce v okolí Obecného úradu, v areáli kaštieľa a jeho okolí, 
a v samostatnom areáli základnej a materskej školy 

- výrobno-skladovacie plochy  na severnom okraji obce na území pôvodného 
hospodárskeho dvora a pozdĺž prístupovej cesty k nemu 
 

2. V článku 4 bod (1) sa menia a dopĺňajú nasledujúce body takto: 

      A, Stavby verejnej občianskej vybavenosti, rekreácie a športu 
 

2.Výstavba obecných nájomných bytov 
 

       8. Výstavba detského ihriska 

       9. Výstavba zberného dvora (investícia obce) 

 
C, Stavby verejnej technickej vybavenosti územia 

             8.Výstavba trafostanice 
   

 
 

 


