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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica 

                                                       č. .. / 2018, 

zo dňa: ........... 
 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu mesta Nová Dubnica – 

Zmeny a doplnky č. 2“, a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Nová Dubnica 12/2012, ktorým sa vyhlásila záväzná časť 

Územného plánu mesta Nová Dubnica v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nová Dubnica č. 11/2015, ktorým sa vyhlásila záväzná 

časť Územného plánu mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 1 
 

Mesto Nová Dubnica podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  s odkazom na ustanovenie § 27 ods. 3 a § 31 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č. ../2018: 

 

 

Čl. 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) mesta Nová Dubnica č. 12/2012 zo dňa 

13.12.2012, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica v znení 

VZN  č. 11/2015, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica – 

Zmeny a doplnky č. 1  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 1 sa za odsek 4. vkladajú nové odseky 5. a 6., ktoré znejú: 

„5. VZN č. ../2018 sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica – 

Zmeny a doplnky č. 2. 

6. Záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica – Zmeny a doplnky č. 2 je 

uvedená v prílohe č. 1 VZN č. ../2018.“. 

 

2. V čl. 1 sa doterajšie odseky 5. a  6. označujú ako 7. a 8. 

 

3. V čl. 1 v odsek 7. znie:  

„Schéma organizácie územia a verejnoprospešných stavieb ZaD č. 2 (schéma č. 1) 

a Schéma záväzných častí riešenia s vyznačením hraníc funkčno-priestorových jednotiek 

ZaD č. 2 (schéma č. 2) sú prílohou záväznej časti Územného plánu mesta Nová Dubnica 

– Zmeny a doplnky č. 2.“. 
 

4. V čl. 1 v odseku 8. sa pred bodku na konci textu vkladá „čiarka“ a nová odrážka, ktorá 

znie:   

„- Priesvitka na výkres č. 2b KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH (ZaD č. 2) 

s vyznačenou záväznou časťou a VPS (M 1 : 5 000)“. 

 

5. Čl. 2  znie: 

„Dokumentácia schváleného Územného plánu mesta Nová Dubnica vrátane jeho Zmien 

a doplnkov č. 1 a Zmien a doplnkov č. 2 je uložená na Okresnom úrade Trenčín, odbor 
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výstavby a bytovej politiky – odd. územného plánovania a na Mestskom úrade Nová 

Dubnica – odd. výstavby, územného plánovania a dopravy, kde je možné do nej 

nahliadnuť.“. 

 

Čl. 2 

 

Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. ... zo dňa 

......2018 a nadobúda účinnosť 15 – ym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Peter Marušinec 

                                                                                                              primátor mesta 

 

 

Vyvesené:                                                                                  Zvesené: 


