Dodatok č.7
Všeobecne záväzného nariadenia č. 58
k záväznej časti Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Moldava nad
Bodvou, schválených Mestským zastupiteľstvom Moldava nad Bodvou
uznesením č.......... dňa ...... .........
Mestské zastupiteľstvo Moldava nad Bodvou, uznesením č. .........../2021, prijatým na svojom
zasadnutí dňa ..................., v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
1. Vyhlasuje sa záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Moldava nad
Bodvou, schválených uznesením........... dňa ................ Zmeny a doplnky záväznej časti
Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou, v zmysle jeho Zmien a doplnkov č.7, sú
uvedené v prílohe.
2. Úplne znenie záväznej časti Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1999, ktorým bola vyhlásená záväzná časť
Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou, v znení Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5,
č.6 Všeobecne záväzného nariadenia č.58 a v znení tohto Dodatku č.7 Všeobecne
záväzného nariadenia č.58, je uvedené v informatívnej prílohe.
Článok 2
1. V záväznej časti sa vymedzujú zásady a regulatívy funkčného a priestorového
usporiadania administratívneho územia mesta Moldava nad Bodvou a určujú sa
verejnoprospešné stavby.
2. Záväzné regulatívov funkčného a priestorového usporiadania, ktoré vyplývajú zo
záväznej časti Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou a jeho zmien a doplnkov
platia pre administratívno-správne územie mesta Moldava nad Bodvou.
3. Za dodržanie schválených záväzných časti zodpovedá schvaľujúcemu orgánu primátor
mesta a výkonné orgány samosprávy mesta Moldava nad Bodvou.
Článok 3
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený dňa .05.01.2021...................
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený dňa ..20.01.2021...................
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa
.............., uznesením č..............
4. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa.................
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ................................

.........................................
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
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Príloha č.1
k Dodatku č.7 VZN č.58
Záväzná časť Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou, schváleného Mestským
zastupiteľstvom uznesením č.2/1999 dňa 01.04.1999 a zmenená a doplnená v zmysle
schválených Zmien a doplnkov č.1 až č.6 Územného plánu mesta, sa mení a dopĺňa v zmysle
Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta nasledovne (doplnky a zmeny sú zvýraznené
kurzívou a tučným písmom):
V časti II. „ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY“ sa na konci prvého odstavca dopĺňa text: ..“a vo
výkresoch č.2,3 a 6 jeho zmien a doplnkov č.7“.
V časti II. „ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY“ sa v bode č.2, na konci písm. f) vkladá nový odrazník
s nasledovným textom:
- navrhované plochy technického vybavenia pre zariadenia automobilovej
dopravy podľa ZaD č. 7 sú riešené v kontakte s pásmom izolačnej zelene,
V časti II. „ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY“ sa na konci bodu č.3 vkladajú dva nové odstavce s
nasledovným textom:
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových
deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia pozemkov posúdiť ohľadom
výskytu radónového rizika podľa platnej legislatívy.
V časti II. „ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY“ sa na konci bodu č.6 vkladá nový odrazník s
nasledovným textom:
- územie riešené v ZaD č. 7 je napojené na cestu I/16 prístupovou komunikáciou
podľa technických podmienok, určených správcom komunikácie I/16. Riešenie
križovatky bude spracované v ďalšom stupni dokumentácie na základe
dopravno – inžinierskeho posúdenia v súlade s STN.
V časti III „VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY“ sa v bode č.1, písmeno „k) stavby pre dopravu
a dopravné zariadenia verejnoprospešného charakteru“ vkladá nový odrazník s nasledovným
textom:
- prístupová komunikácia podľa ZaD č.7 – nové dopravné napojenie na
I/16terminál Integrovaného dopravného systému
Na koniec časti III „VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY“ sa vkladá nový bod č.5 s nasledujúcim
textom:
5. Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z dokumentácie Zmien a doplnkov č.7
Územného plánu mesta sú vyznačené vo výkrese č.6.
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