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                                   č.2/2019 
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Predkladá:  Jozef Feciľak- starosta obce 

Prerokované: Na Obecnom úrade v Krajnej Poľane za prítomnosti  

   autorizovaného architekta Ing. arch. Dušanom Hudecom 

   a odborne spôsobilou osobou, ktorá zabezpečuje  

   obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Ing.  

   Martinom Hudecom URBAN studio s. r. o. Benediktínska 

   24, 040 01 Košice , prevádzka Letná 45, Košice 

Spracoval:  Jozef Feciľak- starosta obce 

Napísala:  Mária Goriščáková 

 

 

V Krajnej Poľane : 25.05.2019 



   Všeobecné záväzné nariadenie obce Krajná Poľane  č.2/2019 o záväznej časti ÚPN 

obce Krajná Poľana 

 

Návrh VZN č.2/2019 zverejnený dňa:   17.04.2019 o 15:00 hod. 

Pripomienky k návrhu VZN č.2/2019 do :  26.04.2019 

Návrh VZN č.2/2019 schválený dňa:   24.05.2019 

 

VZN č.2/2019 vyvesené dňa:    25.05.2019 

VZNč.2/2019 zvesené dňa:    ...................... 

Účinnosť VZN č.2 /2019 dňa:   10.06.2019 

 Obec Krajná Poľana na základe ustanovenia §6 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a §26 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov    v y d á v a  všeobecné záväzné 

nariadenie ( ďalej len „VZN „ )  obce KRAJNÁ POĽANA   č. 2/2019   o záväznej časti ÚPN obce 

Krajná Poľana 

 Všeobecným záväzným nariadením (VZN) č.2/2019, sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN 

obce Krajná Poľana spracovaná formou záväzných regulatívov územného rozvoja obce – viď. 

prílohy č.1, ktorá je zverejnená na verejnej tabuli obce Krajná Poľana a webovom sídle obce . 

 VZN č.2/2019 stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia 

územného plánu obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, 

ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej 

a technickej infraštruktúry a zariadení a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné práce.  

Toto VZN  bolo schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v Krajnej Poľane dňa 25.05.2019   

uznesením č. 4/4/2019 . VZN  nadobúda účinnosť dňom 10.06.2019 . 

 
 

Jozef Feciľak                                                          

 starosta obce 

Neoddeliteľná príloha VZN: 

1x návrh záväznej časti regulatívov územného rozvoja obce Krajná Poľana                                                                              

1x schéma- Verejnoprospešné stavby                                                                                                                                        

1x záväzné časti riešenia 



 


