č. 8 /2009
o územnom pláne Mesta Nováky,
zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996
a 5/2006 o záväzných častiach územného plánu Mesta Nováky.
Mesto Nováky podľa § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 11 ods. 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. 8 / 2009 o územnom pláne Mesta Nováky,
zmeny a doplnky číslo 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996 a 5/2006
o záväzných častiach územného plánu Mesta Nováky.

§1
Predmet úpravy
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len “VZN“ ) sa vyhlasuje „záväzná
časť zmien a doplnkov č. 4“ územného plánu Mesta Nováky, ktorá tvorí nedeliteľnú
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 vrátane grafickej časti, náložky na výkres č.2 –
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, a na výkresy č. 4,5,6 technická
infraštruktúra – dopravné systémy, energetika a informačné siete, vodné
hospodárstvo.
§2
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie
Dokumentácia schválneho územného plánu Mesta Nováky, zmien a doplnkov č.4 je
uložená na Mestskom úrade v Novákoch, prvostupňovom stavebnom úrade v
Novákoch a na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne s možnosťou do nej nahliadnuť
a zverejnená na internetovej stránke mesta – www.novaky.sk.
§3
Záverečné ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996 schválené
uznesením MsZ č. 12/1996, dňa 02.07.1996 a VZN č. 5/2006, schválené uznesením
MsZ č. 26 / 2006, dňa 10.10.2006.
1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta www.nováky.sk od 1.10.2009 do 20.10.2009.
2) Mestské zastupiteľstvo Mesta Nováky sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o územnom pláne Mesta Nováky, zmeny a doplnky číslo 4 uznieslo dňa 20.10.
2009 uznesením č. 30/2009.
3) Všeobecne záväzne nariadenie č. 8/2009 nadobúda účinnosť dňom 4.11.2009.
V Novákoch dňa 20.10.2009.
Ing. Dušan Šimka
primátor mesta
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Príloha k VZN 8 / 2009
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NOVÁKY, ZMENY A DOPLNKY č.4
Záväzná časť - DIEL „C“
Kapitola 6. REGULATÍVY FUNKČNOPRIESTOROVÝCH CELKOV sa dopĺňa o nasledovný text
v rámci príslušných UPC :
ÚPC 5 - FPB 5.3. – sa spresňuje znenie funkčného využitia nasledovne : Súčasné využitie
prevažnej časti zástavby pri vodnej nádrži je funkcia bývania, tá sa zachováva, v návrhovom období je
riešená funkcia rekreácie. Navrhuje sa postupná nenásilná transformácia funkčného využitia územia
pre funkciu rekreácie s prioritou rekreačnej funkcie s možnosťou zachovania obytnej funkcie ako
doplnkovej.
UPC 5 -

Lokalita 5.2.2 Juhovýchodne pri rieke Nitra, pod vodnou nádržou

Výmera lokality........................................................................................................................... 2,79 ha
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9 a 10) :
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia
s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov formou mestského
bývania.
Charakteristika lokality : vzniká využitím územia nezastavaného využívaného na
poľnohospodárske účely v priamej nadväznosti na existujúcu zástavbu IBV s možnosťou napojenia na
existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru. Predmetné územie v platnom územnom pláne mesta
má k návrhovému roku definované funkčné využitie ornej pôdy, a aj v súčasnosti toto územie tvorí
orná pôda.
V predmetnom území v nadväznosti na existujúcu zástavbu sa navrhuje štruktúra priestorovej
regulácie v súlade s existujúcou štruktúrou s prevahou jedno a dvojpodlažnej zástavby s využitím
podkrovných priestorov..
Dopravné napojenie : navrhuje sa výlučne napojením na existujúcu miestnu komunikačnú sieť
vytvorením nových prístupových obslužných komunikácií v rámci riešeného územia.
Podmieňujúce faktory : Zo severozápadnej strany je navrhovaná trasa cesty I/64 z titulu ktorej
bude potrebné v následnej príprave dodržať platnú legislatívu a ustanovenia príslušných noriem a
zabezpečiť dostatočnú izolačnú zónu prípadne ochranu obytného územia pred vplyvmi z dopravy.
Iné obmedzenia pre navrhované územie nevznikajú.
Regulatívy priestorové :
plochy zastavané .................................................. .............................................................. max. 50 %
Plochy technickej infraštruktúry ........................ .................................................................... max. 20 %
Plocha zelene.......................................................... .............................................................. min. 30 %
podlažnosť ..............................................................................................................................
2 NP
Regulatívy urbanistické :
a)

Spracovanie územnoplánovacieho alebo územno-technického
a stanovenie koncepcie využitia územia, (K,S)

ÚPC 9 -

podkladu

pre

riešenie

Lokalita 9.2.1, Dlhé hony

Výmera lokality........................................................................................................................... 9,71 ha
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9 a 10) :
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Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia
s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov formou mestského
bývania.
Charakteristika lokality : vzniká využitím územia nezastavaného využívaného na
poľnohospodárske účely v priamej nadväznosti na existujúcu zástavbu IBV s možnosťou napojenia na
existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru. Predmetné územie v platnom územnom pláne mesta
má k návrhovému roku definované funkčné využitie ornej pôdy, a aj v súčasnosti toto územie tvorí
orná pôda.
Dopravné napojenie : navrhuje sa napojením v dvoch bodoch na existujúcu miestnu
komunikačnú sieť, obslužnú cestu na ul. Rastislavovej a na cestu I/64 v mieste južne od hlavného
vstupu do areálu NCHZ. vytvorením nových prístupových obslužných komunikácií v rámci riešeného
územia so systémom zokruhovania.
Podmieňujúce faktory : Územie leží v CHLÚ bane Nováky, záväzným stanoviskom OBÚ č. 211372/S/2008 zo dňa 11.03.2008 bolo po dohode HBP a.s. a vlastníka pozemkov dosiahnutá dohoda
o uvoľnení predmetného územia pre výstavbu za určitých podmienok z čoho vyplývajú podmienky
jeho využitia, kde na časť územia vyznačenej v grafickej časti sa vzťahujú obmedzenia využitia
územia až po vyťažení a doznení vplyvov z banskej činnosti.
Iné obmedzenia pre navrhované územie nevznikajú.
Regulatívy priestorové :
plochy zastavané .................................................. .............................................................. max. 50 %
Plochy technickej infraštruktúry ........................ .................................................................... max. 20 %
Plocha zelene.......................................................... .............................................................. min. 30 %
podlažnosť ..............................................................................................................................
2 NP
Regulatívy urbanistické :
a) Spracovanie územnoplánovacieho alebo územno-technického podkladu pre stanovenie
koncepcie využitia územia, (K,S)
b) Na časť územia vyznačenej v grafickej časti sa vzťahujú obmedzenia využitia územia až po
vyťažení a doznení vplyvov z banskej činnosti. (D)
ÚPC 9 -

Lokalita 9.2.2, Dlhé hony

Výmera lokality .......................................................................................................................... 13,14 ha
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13) :
Výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre podnikateľské
aktivity
Charakteristika lokality : vzniká využitím územia nezastavaného využívaného na
poľnohospodárske účely v priamej nadväznosti na zastavané územie, s možnosťou napojenia na
existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru. Je to územie pozdĺž východnej strany cesty I/64
a železničnej vlečky v protiľahlej polohe k NCHZ. Predmetné územie v platnom územnom pláne mesta
má k návrhovému roku definované funkčné využitie ornej pôdy, a aj v súčasnosti toto územie tvorí
orná pôda.
Dopravné napojenie : navrhuje sa napojením v dvoch bodoch na existujúcu miestnu
komunikačnú sieť, obslužnú cestu na ul. Rastislavovej a na cestu I/64 v mieste južne od hlavného
vstupu do areálu NCHZ. vytvorením nových prístupových obslužných komunikácií v rámci riešeného
územia so systémom zokruhovania.
Podmieňujúce faktory : Územie leží v CHLÚ bane Nováky, záväzným stanoviskom OBÚ č. 211372/S/2008 zo dňa 11.03.2008 bolo po dohode HBP a.s. a vlastníka pozemkov dosiahnutá dohoda
o uvoľnení predmetného územia pre výstavbu za určitých podmienok z čoho vyplývajú podmienky
jeho využitia, kde na časť územia vyznačenej v grafickej časti sa vzťahujú obmedzenia využitia
územia až po vyťažení a doznení vplyvov z banskej činnosti.
Iné obmedzenia pre navrhované územie nevznikajú.
Regulatívy priestorové :
plochy zastavané .................................................. .............................................................. max. 40 %
Plochy technickej infraštruktúry ........................ .................................................................... max. 30 %
Plocha zelene.......................................................... .............................................................. min. 30 %
podlažnosť .............................................................................................................................. 2 až 3 NP
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Regulatívy urbanistické :
a) Spracovanie územnoplánovacieho alebo územno-technického podkladu pre stanovenie
koncepcie využitia územia, (K,S)
b) Na časť územia vyznačenej v grafickej časti sa vzťahujú obmedzenia využitia územia až po
vyťažení a doznení vplyvov z banskej činnosti.(D)
ÚPC 9 -

Lokalita 9.3.1, Dlhé hony

Výmera lokality........................................................................................................................... 1,95 ha
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9 a 10) :
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia
s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov formou mestského
bývania.
Charakteristika lokality : vzniká využitím územia nezastavaného využívaného na
poľnohospodárske účely v priamej nadväznosti na existujúcu zástavbu IBV s možnosťou napojenia na
existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru. Predmetné územie v platnom územnom pláne mesta
má k návrhovému roku definované funkčné využitie ornej pôdy, a aj v súčasnosti toto územie tvorí
orná pôda.
Dopravné napojenie : navrhuje sa napojením v dvoch bodoch na existujúcu miestnu
komunikačnú sieť, obslužnú cestu na ul. Rastislavova a na cestu I/64 v mieste južne od hlavného
vstupu do areálu NCHZ. vytvorením nových prístupových obslužných komunikácií v rámci riešeného
územia so systémom zokruhovania.
Podmieňujúce faktory : Územie leží v CHLÚ bane Nováky, záväzným stanoviskom Obvodného
Banského úradu (OBÚ) č. 211-372/S/2008 zo dňa 11.03.2008 bolo po dohode HBP a.s. a vlastníka
pozemkov dosiahnutá dohoda o uvoľnení predmetného územia pre výstavbu za určitých podmienok
z čoho vyplývajú podmienky jeho využitia, kde na časť územia vyznačenej v grafickej časti sa vzťahujú
obmedzenia využitia územia až po vyťažení a doznení vplyvov z banskej činnosti.
Iné obmedzenia pre navrhované územie nevznikajú.
Regulatívy priestorové :
plochy zastavané .................................................. .............................................................. max. 50 %
Plochy technickej infraštruktúry ........................ .................................................................... max. 20 %
Plocha zelene.......................................................... .............................................................. min. 30 %
podlažnosť ...............................................................................................................................
2 NP
Regulatívy urbanistické :
a) Spracovanie územnoplánovacieho alebo územno-technického podkladu pre stanovenie
koncepcie využitia územia, (K,S)
b) Na časť územia vyznačenej v grafickej časti sa vzťahujú obmedzenia využitia územia až po
vyťažení a doznení vplyvov z banskej činnosti.(D)
ÚPC 10 -

Lokalita 10.1.1, Juhovýchodne pri železničnej trati – Prostredný brod (Laskár)

Výmera predmetnej - riešenej aditívnej časti lokality................................................................ 0,85 ha
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9 a 10) :
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia
s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov formou mestského
bývania.
Charakteristika lokality : pričleňované územie k platnej lokalite - 10.1.1 o nezastavané územie
využívané na poľnohospodárske účely v priamej nadväznosti na navrhovanú zástavbu IBV
s možnosťou napojenia na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru. Predmetné územie sa
navrhuje v zmysle uvedenej vyhlášky výlučne pre doplnkovú funkciu k funkcii obytnej t.j. bývaniu
formou IBV a to využitím výhradne na účely záhradiek pre IBV bez nárokov na zábery PPF.
Dopravné napojenie :
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Predmetom riešenia je pričleňované územie k platnej lokalite - 10.1.1, napojenie sa bude
realizovať na komunikačný systém tejto lokality. Napojenie lokality - 10.1.1 je riešené na existujúcu
miestnu komunikačnú sieť, t.j. na bývalú cestu I/50, tzv. košovskú cestu vytvorením nových
prístupových obslužných komunikácií v rámci riešeného územia so systémom zokruhovania.
Podmieňujúce faktory : Územie leží v OP železničnej trate Nováky - Prievidza a v tesnej
blízkosti budúcej rýchlostnej cesty R2 v jej ochrannom pásme, z čoho vyplývajú podmienky jeho
využitia a predmetné územie môže byť využité len na doplnkové funkcie obytného územia a pre
prípadnú výstavbu líniových rozvodov technickej infraštruktúry za podmienok súhlasu príslušného
dotknutého orgánu a správcu sietí.
Regulatívy :
plochy zastavané .................................................. ...................................................................
00 %
plochy technickej infraštruktúry ........................ .........................................................................
00 %
Plocha zelene.......................................................... ............................................................... min. 80 %
Regulatívy urbanistické :
c) Spracovanie územnoplánovacieho alebo územno-technického podkladu pre stanovenie
koncepcie využitia územia, (K,S)
Kapitola 8. REGULATÍVY TECHNICKÉHO ROZVOJA, sa dopĺňa nasledovne :
oddiel 8.1.
-

rešpektovať mieru intenzity využitia rozvojových území a priestorového usporiadania
definovanej v regulatívoch funkčného využitia územia a riešenie potrebných kapacít statickej
dopravy v súlade s STN, (K,S)
rozšírenie cesty I/64 riešiť v súlade s platnými STN v rátane napojenia obslužných
komunikácií v rámci následnej projektovej prípravy, (S,T)

oddiel 8.4.
-

Regulatívy dopravy

Regulatívy zásobovania elektrickou energiou

objekty navrhovaných trafostaníc TS 32, TS 43 TS 44 pre distribúciu elektrickej energie, rozvody
VN, NN a verejné osvetlenie slúžiace pre verejné zásobovanie a účely, navrhované zmenami
a doplnkami č.4 sú súčasťou záväznej časti a sú verejnoprospešnými stavbami.

dopĺňa sa oddiel 8.10 Regulatívy civilnej ochrany
-

-

v rámci funkčného využitia územia mesta a v následnej príprave výstavby zariadení pre
zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich
bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť zákonom NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č.
444/2006 Z. z.
rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky pre
zariadenia CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
stanoviť v rámci ÚPD Z - Územnoplánovacej dokumentácie zóny, prípadne v ÚPP
podmienky vyplývajúce zo zákona 42/1994 a vyhlášky č. 532/2006 Z.z.
spracovať návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006
Z.z. O podrobnostiach na zabezpečovania technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej ochrany,
spracovať návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany.

V kapitole 11. OCHRANNÉ PÁSMA
oddiel 23.8.18. Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov sa ruší stať :
„ Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov kúpeľného miesta Bojnice je určené
uznesením vlády SSR č. 238 zo dňa 31. 5. 1972 /uverejnené v Ústrednom vestníku, čiastka 9 zo dňa
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30. 6. 1972/ a to tak, že v rámci katastrálneho územia obce Opatovce nad Nitrou sa nachádza vo
všetkých troch stupňoch, plošne vymedzených v grafickej časti. Činnosti zakázané v jednotlivých
stupňoch ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov kúpeľného miesta Bojnice určuje § 66, ods.
6 – 8 Vyhlášky č. 277/1994.“
a nahrádza sa nasledovnou staťou :
Ustanoveniami vyhlášky č. 255/2008, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Bojniciach.
DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ
V ochrannom pásme I. stupňa v Bojniciach sa zakazuje :
1. zriaďovať skládky a zhromaždiská odpadov, nakladať s odpadom okrem jeho zberu a odvozu,
2. umiestňovať stavby určené pre poľnohospodársku a chemickú výrobu,
3. hnojiť biologickými hnojivami, vypúšťať hygienicky nevyhovujúce látky do tokov, znečisťovať vodu
akýmkoľvek
spôsobom,
4. zriaďovať kotolne na tekuté a tuhé palivá,
5. vykonávať chemický posyp komunikácií,
6. prepravovať a skladovať jedy, otravné látky, ropné látky a pohonné látky,
7. vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
8. spaľovať všetky druhy odpadov,
9. ťažiť štrk a zeminu,
10. vykonávať banskú činnosť,
11. odoberať podzemné vody na pitné a technologické účely okrem domových studní podľa
osobitného predpisu, 1)
12. vykonávať odvodňovacie, trhacie a melioračné práce,
13. vykonávať poľnohospodársku výrobu,
14. vykonávať práce banským spôsobom a geologické práce okrem inžiniersko-geologického
prieskumu podľa osobitného
predpisu, 2)
15. sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 30 l/s aj s prirodzenými vývermi.
V ochrannom pásme II. stupňa v Bojniciach sa zakazuje :
1. vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické práce od úrovne
hornín začlenených
do zubereckého súvrstvia,
2. vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
3. zriaďovať skládky odpadov,
4. odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín krížňanského a
chočského príkrovu,
5. sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.
oddiel 11.3. Ochranné pásmo dopravných zariadení sa ruší stať :
„Ochranné pásma letiska“ a nahrádza nasledovným znením :
V zmysle § 30 Leteckého zákona č. 143/1998 Z.z. v platnom znení je nutné prerokovať s
Leteckým úradom nasledujúce stavby :
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písm. a)
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písm. b)
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písm. c)
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetelné zdroje a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.
1, písm. d).
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V kapitole 12. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA A PODLAŽNOSTI sa tabuľka dopĺňa
nasledovne :
Na navrhovanú lokalitu 5.2.2 sa v plnom rozsahu vzťahujú regulatívy vymedzené pre FPB
5.2 v rámci platného ÚPN M.
Na ostatné navrhované lokality sa určuje nasledovná regulácia :
Zastavateľnosť
územia

*Podlažnosť

bývanie (obytné územie)

0,4

2

9.2

bývanie (obytné územie)

0,4

2

9.2

výroba (výrobné územie)

0,8

5

9.3

bývanie (obytné územie)

0,4

2

Číslo ÚPC

FPB

9.

9.1

Prevažujúca funkcia

V kapitole 13., VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA sa dopĺňa nasledovne :
Hranica navrhovaného zastavaného územia sa mení a rozširuje o navrhované lokality 5.2.2, 9.2.1,
9.2.2, 9.3.1 a 10.1.1 v súlade s vymedzením v rámci grafickej časti ZaD č. 4. v náložke na výkres č.2 –
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia.
V kapitole 14., oddiel 14.1.
nasledovne :

PLOCHY

NA

VEREJNOPROSPEŠNÉ

STAVBY

sa

dopĺňa

V rámci navrhovaných lokalít 5.2.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3.1., 10.1.1. sú všetky objekty verejnej
technickej a dopravnej infraštruktúry verejnoprospešnými stavbami a budú stanovené v rámci
následnej predprojektovej a projektovej prípravy. Body napojenia a prípojky sú definované
v náložkách na výkresy č. 2, 4, 5, 6.
V kapitole 15., ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB sa zoznam dopĺňa nasledovne :
Plochy na verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
1
D 06
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09

2
3
Prístupová komunikácia pre FPB 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 v náložke na výkres č. 2,4
Trafostanice TS 32, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, TS 43, TS v náložke na výkres č. 4,5,6
44 - 9.2.1,
Rozšírenie rozvodov plynu
v náložke na výkres č. 4,5,6
Rozšírenie rozvodov mestského rozhlasu
v náložke na výkres č. 4,5,6
Rozšírenie rozvodov káblovej televízie
v náložke na výkres č. 4,5,6
Rozšírenie rozvodov miestnej telefónnej siete
v náložke na výkres č. 4,5,6
Rozšírenie vodovodu
v náložke na výkres č. 4,5,6
Rozšírenie splaškovej kanalizácie
v náložke na výkres č. 4,5,6
Rozšírenie dažďovej kanalizácie
v náložke na výkres č. 4,5,6

Dopĺňa sa kapitola 16., SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH
STAVIEB
V zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z. § 12, ods. 6, písm. l) schému záväzných častí tvorí náložka na
výkres č. 2 – priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - schéma záväzných častí riešenia
a verejnoprospešných stavieb
V Novákoch 20.10. 2009

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta
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