
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
      

         
  

              
         

         
         

 
 
 

  
            

 
 

  
            

       
 

 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE   
PREŠOVSKÉHO S AMOSPRÁVNEHO K RAJA  

č.  60/2017,   

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 

kraja 2017, 
vyhláseného nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z., a jeho zmien a doplnkov 

vyhlásených nariadením vlády SR č. 679/2002 Z. z., 
nariadením vlády SR č. 111/2003 Z. z., 

VZN PSK č. 4/2004 a VZN PSK č. 17/2009 

Príloha č.1: 
Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 
2017. 

Príloha č.2: 
Úplné znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. 

Schválené:  19.  06.  2017,   uznesením  č.  526/2017  
Vyvesené:  19.  06.  2017  
Platné:   19.  06.  2017   
Účinné:   19.  07.  2017  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom 26. zasadnutí dňa 19. júna 2017 
v Prešove uznesením č. 526/2017 v súlade s ustanovením § 8 ods.1 a § 11 ods.2 písm. a) a c.) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a § 3 písm. f) bod 4 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 27 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

Všeobecne  záväzné  nariadenie   
Prešovského s amosprávneho  kraja,  

ktorým  sa v yhlasuje  záväzná  časť  Zmien  a  doplnkov   
Územného  plánu  veľkého ú zemného c elku  Prešovského  kraja 2 017  

vyhláseného  nariadením  vlády S R  č.  216/1998  Z.  z.,  a j eho  zmien  a  doplnkov   
vyhlásených  nariadením  vlády S R  č.  679/2002  Z.  z.,   

 nariadením  vlády  SR  č.  111/2003 Z .  z.,  VZN  PSK  č.  4/2004 a V  ZN  PSK  č.  17/2009.  

Čl.  I  

1. Vyhlasuje sa záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja 2017. Znenie záväznej časti Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého 
územného celku Prešovského kraja 2017 je uvedené v prílohe č.1. 

2. Úplné znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 
vyhlásené nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov 
vyhlásených nariadením vlády SR č. 679/2002 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov 
vyhlásených nariadením vlády SR č. 111/2003 Z. z., v znení VZN PSK č. 4/2004, v znení 
VZN PSK č. 17/2009 a v znení tohto VZN č. 60/2017 je uvedené v prílohe č.2. 

Čl.  II  

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 60/2017 bolo schválené na 26. zasadnutí Zastupiteľstva 
PSK dňa 19. 06. 2017 uznesením č. 526/2017 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja. 

V Prešove dňa: 19. 06. 2017 

v. r. 
..................................................... 

MUDr. Peter Chudík 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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