OnEc SrovENsIíi [upča
VšnonECNE zlv ÁzNn NaRIADENIE
č. 2.12018

č.3 Úzruxrno plÁ.xu oBcE Slovnxsrai Dupčl
prtNí l oopíŇ.c. všBorncNB zÁvÁzNÉ NARIADENIE oBcE SLovnnsr<i( IJupčl č.71l20l2,
xronÝm BoLI vyHlÁsnxn zÁvlzxÉ, člsn ÚznrvrNnrro plÁxu oBcE SlovrxsxÁ [upč,t v
zxBNí xpsronšícH zMIEN A DopLNlKov
rronÝru sA

poDIJA zMIEN A DopLNKov

Obecné zastupitel'stvo v Slovenskej l-upči podl'a § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods.3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne závázné nariadenie, ktoným sa podl'a zmien a doplnkov č, 1 Územného
plánu obce Slovenská t-upča mení a dopíňa všeobecne závázné nariadenie obce Slovenská
l-upča é. 7112012, ktoným boli vyhlásené závázné časti Uzernného plánu obce Slovenská
l-upča v znení neskorších zmien a doplnkov.

Prvá časť
Zmeny a doplnky
takto:

VŠeobecne závázné nariadenie Obce Slovenská l_upča é,71t2012sa menía dopíňa
l.

V § 4 sa za posledný odsek vkladá nový odsek 8, s textom, kto4ý znie:
,,(8) Zmeny a doplnky č, 3
Ukrytie obyvatel'ov novo vybudovaných rodinných domov v lokalite A2.6a bude zabezpečené
podl'a plánu ukrytia obce na záRlade osobného a vecného plnenia podl'a určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojncrvého stavu..
ll.

V § 17 sa na konci vkladá text, ktoný znie:
,,Zmeny a doplnky č. 3
Závázný je výkres č. 6 a č. 13."
lll.

V prílohe č, 1, v tabul'ke A, Určenie prípustných obmedzujúcich a vylučujúcich kritérií,

sa za riadok A2.6, vkladá noqý riadok A2.6a s textom, kto4ý znie:
A2.6.a

Bývanie
Nízkopodlažná
zástavba

Základné funkěné využitie určené
pre bývanie v rodinných domoch.
Limity priestorového usporiadania:

-

Podlažnosť max 1 11P + pod-

-

zastavitel'nost' max. 40%.

krovie,

1

Funkcie ovplyvňujúce
základné funkčnévyužívanie a funkcie ovplyvňujúce okolie nad prípustnú mieru.

Druhá čast'
záverečnéustanovenla
Toto vŠeobecne závázné nariadenie č, 212018 schválilo Obecné zastupitel'stvo
v Slovenskej l-upči na svojom zasadnutí dňa 27 .11.2018 uzn€|sením é. 671 2018
Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda úěinnost' dňom 20.12.2018
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