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MESTO PRIEVIDZA 

 
 

Mesto Prievidza 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 ustanoveniami zákona  č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 

 

vydáva 

 

VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 

o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny 

individuálnej bytovej výstavby Terasy sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. v § 3 sa pôvodný text v plnom rozsahu nahrádza textom: 

§  3 
Časový rozsah platnosti územného plánu 

 

Územný plán je platný od lehoty nadobudnutia platnosti VZN, ktorou sa vyhlasuje jeho 

záväzná časť. V prípade potreby je možné ho aktualizovať formou zmien a doplnkov 

alebo ho nahradiť novou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 

 

2. v § 5 sa za textom dopĺňa odsek, ktorý znie: 

§ 5 
Zásady usporiadania územia 

 

Využitie plôch funkčno-priestorového bloku (ďalej len FPB)  22.2.3 sa upravuje v zmysle 

grafickej a textovej časti Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN Z IBV Terasy Prievidza. Prílohou k 

VZN je záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN Z IBV Terasy Prievidza, vrátane 

grafickej časti, výkresov č. 02 - Urbanizmus a č. 03 - Regulatívy. 
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3. v § 12 sa za textom dopĺňa odsek, ktorý znie: 

§ 12  
Zásady regulácie stavebného rozvoja územia 

 

Stavebný rozvoj a stavebnú činnosť riadiť a usmerňovať vo FPB 22.2.3 v zmysle 

upravených regulačných zásad stanovených v Zmenách a doplnkoch č. 4 ÚPN Z IBV 

Terasy Prievidza. 

 

 

4. v § 20 sa za textom  dopĺňa odsek, ktorý znie: 

§ 20  
Uloženie dokumentácie územného plánu 

 

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.4 ÚPN Z IBV Terasy Prievidza je uložená na 

Mestskom úrade v Prievidzi, na Okresnom úrade v Trenčíne a na príslušnom stavebnom 

úrade. 

 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnku č. 4 k  Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby 

Terasy sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 27.6.2022 

2. VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k  Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy mesta 

Prievidza nadobudol účinnosť 15. dňom od  vyvesenia na úradnej tabuli mesta dňa 

.......................  

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta Prievidza 

 


