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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu  mesta Prešov Zmeny a doplnky 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a  doplnkov 2012. 

2. Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov Zmien a doplnkov 2013 je v Prílohe 
k VZN č. 11/2013, ktorou sa mení a dopĺňa Príloha  k  VZN mesta Prešov č. 5/2013 
a je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 

Článok 2 
V článku 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a  doplnkov 
2012  v prvej vete sa za slovo „(čistopis)“ vkladajú slová „a dokumentácia  Zmien 
a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov“.  
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa 6.9.2013 a zvesený dňa 23.9.2013. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove dňa 25.11.2013 uznesením č. 469/2013. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa 6.12.2013 a zvesené dňa 23.12.2013. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.12.2013.  
 
 
V Prešove dňa 4.12.2013                                                       
 
 
 
 
 

                                                                                                 JUDr. Pavel Hagyari, v.r. 
         primátor mesta Prešov 
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        Príloha k VZN č. 11/2013 
 
 
 

Touto Prílohou sa mení a dopĺňa Príloha k VZN mesta  Prešov č. 5/2013 takto:  
       
 
 
1. V článku  5 v časti RL 12.1 Plochy pre výstavbu verejnoprospešných stavieb sa        

za bod 12 vkladá bod 13, ktorý znie: 
 

13 Park Kalvária Podľa urbanistickej štúdie Park Kalvária 
z r. 2006 

 

2. Body 13 až 75 sa prečíslujú ako body 14 až 76. 
 
3. V článku 8 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie: 

„Záväzné časti územného plánu Zmeny a doplnky 2013 sú graficky znázornené na 
priesvitkách výkresov č. 2 a 3 v súlade s čl. 3, čl. 5 a čl. 7.“ 
 

4. V článku 8 sa za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie: 
„Schéma plôch pre verejnoprospešné stavby územného plánu Zmien a doplnkov 
2013 je znázornená na priesvitke výkresu č. 8 grafickej časti územného plánu.“ 
 

5. V článku 9 sa za poslednú vetu vkladá veta: 
 Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove dňa 25.11.2013 uznesením číslo 468/2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


