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O B E C  Sokoľ  
 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

č.  1/2019 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018  

o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.06 

 
Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   25.1.2019 

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25.1.2019 

                        -     zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   25.1.2019 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 9.2.2019 

 

Doručené pripomienky (počet) :    0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 10.02.2019 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 10.02.2019 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Sokoli dňa 11.02.2019  pod č. : 20/2019 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 12.02.2019 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : 27.02.2019 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od 12.02.2019  do 27.02.2019 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 12.02.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 28.02.2019 
 

 

úradná pečiatka  

s erbom obce  

     Ing. Ľuboš Šuca    

      starosta obce  
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Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ podľa § 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 vyhlasuje 

 

pre územie obce Sokoľ  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2019,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018  

o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.06 

 

Čl.1 
 

I. V záväznej časti -zmeny a doplnky 06 v úplnom znení  sa bod 1.4 v časti  

PLOCHY POZEMKOV RODINNÝCH DOMOV nahrádza týmto textom: 

 

 - výstavba nových RD je povolená len na navrhovaných plochách a to mimo zaplavované územie 

- nad hladinu Q100 ročnej veľkej vody, biokoridorov a mimo všetkých OP – min. plocha pozemku 

640 m 2 a min. jeho šírka 19 m, je  záväzná  len pre lokality vymedzené územným plánom 

obce Sokoľ- zmeny a doplnky č. 06, koeficient zastavania pozemku do 0,2 – 0,25; uličná / 

stavebná čiara min. 5 m (od právnej hranice pozemku) , je  záväzná  len pre lokality  vymedzené 

územným plánom obce Sokoľ- zmeny a doplnky č. 06 a max. podlažnosť - 1 NP a podkrovie. 

 

II. V záväznej časti -zmeny a doplnky 06 v úplnom znení  sa druhý bod 2.2  nahrádza týmto bodom: 

2.3 Zásady koncepcie zásobovania elektrickou energiou a telekomunikácie 

      Pre zásobovanie obce a rekr. zón elektrickou energiou postačia jestvujúce TS  napojené na VN 

vedenie č. 218. Vzdušné vedenia VN v zastavanom území preložiť do zeme v trase ulíc. Stožiarovú 

trafostanicu TS0327- 0007 nahradiť kioskovou a zriadiť novú kioskovú TS pre chatové osady na južnom 

okraji k.ú.. 

 Pre telekomunikačné spojenie je potrebné zabezpečiť 400 HTS.  

 Druhá veta v texte je záväzná len pre lokality vymedzené územným plánom obce Sokoľ- zmeny 

a doplnky č. 06 

 

Čl.2 

Záverečné ustanovenie 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Sokoli dňa 

11.02.2019 

 

 

 

 

        Ing. Ľuboš Šuca 

            starosta obce 

 
 


