
 

Obec Sekule v súlade s § 6 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, vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie: 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SEKULE 

č. ................  

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Sekule – Zmeny 
a doplnky č. 1/2019 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti Územného plánu obce Sekule 
v znení neskorších zmien a doplnkov, 

 

 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sekule podľa § 11 ods. 4 písm. 
c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Sekule (ďalej len „VZN“) sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019 a mení 

a dopĺňa sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej 
časti Územného plánu obce Sekule v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

 
§ 2 

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008, zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti 
Územného plánu obce Sekule v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení 
a dopĺňa takto: 

 

(1) Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia 
stanovené v Územnom pláne obce Sekule sa menia v zmysle záväznej časti 
Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019 - kapitola C.1 Návrh 
záväznej časti, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto VZN - príloha č.1. 

(2) Grafická časť Územného plánu obce Sekule sa mení v zmysle náložiek 
na výkresy záväznej časti č. 2 Komplexný urbanistický návrh – územie obce, 
Ochrana prírody a tvorba krajiny, zeleň a ÚSES (M 1:10 000) a č. 3 - Komplexný 
urbanistický návrh - zastavané územie obce (M 1:5 000), ktoré sú neoddeliteľnou 
prílohou tohto VZN - prílohy č. 2 a 3. 

 
 
 
 
 



§ 3 
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie 

Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Sekule – Zmeny a doplnky 
č. 1/2019 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade Trnava, odbore 
výstavby a bytovej politiky, Obecnom úrade Sekule a Spoločnom stavebnom úrade 
v Senici. 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
obce Sekule dňa ....................................  

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
obce Sekule. 

 

V Sekuliach,  dňa .............  

 

 

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

Mgr. Adrian Krajčír 

starosta obce 

 


