
Návrh VZN obce Hertník, ktorým sa vyhlasujú 
zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu obce Hertník 

 

Obec Hertník  
086 42 Hertník 162 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HERTNÍK  
 

č. ../2020, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1/2020  

Územného plánu obce Hertník 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hertník 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 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: 
 

Čl. 1 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 1/2020 
záväznej časti Územného plánu obce Hertník.  
 
2.  Zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu obce Hertník sú uvedené 
v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a v grafickej prílohe "Schéma 
záväzných častí, verejnoprospešné stavby". 
 

Čl. 2 
 

Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Hertník  je 
uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Hertník, na Spoločnom 
stavebnom úrade Sveržov v Bardejove a na Okresnom úrade v Prešove, odbore 
výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania. 
 

Čl. 3 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom obce 
Hertník uznesením č.../2020 zo dňa .....2020 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo 
dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce na dobu minimálne 30 dní. 
 
 
 
 
                                                                                  ................................... 
                                                                                  Ing. Jozef Semanek 
                                                                                              starosta 

                         



Príloha VZN obce Hertník č. ../2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 
č.1/2020 Územného plánu obce Hertník: 

 
 

Záväzná časť územného plánu obce Hertník, vyhlásená Všeobecne z áväzným nariadením 
obce č. 2/2013, sa mení a dop ĺňa takto: 
 

1. Článok 2 sa nahrádza textom:  
 

 Čl.2 
 Platnos ť územného plánu obce Hertník 

Územný plán obce Hertník platí na území obce Hertník okres Bardejov, ktoré je tvorené 
katastrálnym územím č. 816108 Hertník. 

 
         Územný plán nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom, 
záväzná časť nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia všeobecne záväzného 
nariadenia obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu, na úradnej tabuli obce na 
minimálne 30 dní. 

 
2. V záväznej časti územného plánu sa mení označenie ciest III. triedy 5459 na 3491 a 54511 na 

3493. 
 

3. V čl. 3 Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia obce Hertník, 
bode (2) Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky pre využitie jednotlivých plôch, 
regulatíve 5.1/ Plochy priemyselnej výroby, skladov a občianskej vybavenosti, sa na konci prvej 
vety vypúšťa text. "a technickej vybavenosti". 
 

4. V čl. 3 Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia obce Hertník, 
bode (3) Zásady  a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, písm. A, Automobilové komunikácie, sa dopĺňa text: 

"Uličný priestor  prieťahov ciest III. triedy v kategórii MZ 8/50 musí mať šírku 10 m. Uličný 
priestor  miestnych komunikácií kategórie MO 7,5 musí mať šírku minimálne 9,0 m a kategórie 
MO 6,5 minimálne 8,0 m. Uličný priestor komunikácií kategórie D1 - obytná zóna musí mať 
šírku minimálne 4,5 m pri jednosmernej a 6,5 m pri obojsmernej premávke." 
 

5. V čl. 3 Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia obce Hertník, 
bode (3) Zásady  a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, písm. C, Cyklistické trasy, sa : 
a) za druhú vetu dopĺňa text: „Trasa Kostrovej siete cyklistických komunikácií Prešovského kraja 
vedie zo Šiby cez Hertník do Bartošoviec.“ 
b) na úvod piatej vety dopĺňa text: "Samostatné cyklistické cestičky " 
 

6. V čl. 4 Verejnoprospešné stavby, plochy pre vybrané verejnoprospešné stavby a na vykonanie 
asanácie, bode (1), sa: 
a) v písm. A, Stavby občianskej vybavenosti sa dopĺňa bod: 14. Obecná chata 
 b) v písm. B, Dopravné stavby sa dopĺňa bod: 20. Cyklistické cestičky a cyklotrasy 
c) v písm. C, Stavby technickej vybavenosti sa dopĺňa bod: 8. Zberný dvor    
 

7. V čl. 5 Chránené časti krajiny, ochranné pásma a stavebné uzávery, sa:  
     a)  bode (2), ruší riadok s textom:           cintorín          50 m 



     b) v poslednej vete v bode (3)  text za čiarkou nahrádza textom:  vymedzené dopravnými 
značkami začiatok a koniec  obce. 
     c) v bode (4) slová "je" nahrádzajú slovami : " sa môže vyhlásiť" . 

 


