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Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu zóny Markušovce. 
 

§ 1 
1. Nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce – úplné znenie, tak ako 

vyplynula zo Zmien a doplnkov 01 územného plánu zóny Markušovce (ďalej ZaD 01) schválených 
Obecným zastupiteľstvom v Markušovciach dňa 23.7.2013.  

2. Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu zóny Markušovce tvorí územie obce 
Markušovce, ktoré je vymedzené hranicami katastrálneho územia Markušovce.  

 
 

§ 2 
Záväznú časť územného plánu zóny Markušovce tvorí: 

a) Textová časť B: Záväzná časť, ktorá určuje zásady priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia, plochy pre verejnoprospešné stavby, uvedená v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia, 

b) Grafická časť: 
- schéma záväznej časti 
- schéma verejnoprospešných stavieb 
uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

 
 

§ 3 
Dokumentácia schválených ZaD 01 územného plánu zóny je uložená spolu s pôvodnou 
dokumentáciou územného plánu na obci Markušovce, na príslušnom stavebnom úrade a príslušnom 
nadradenom orgáne územného plánovania – Obvodnom úrade Košice. 
 
 

§ 4 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

dňa 23.7.2013. 
2. Podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 

návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Markušovce a na internetovej stránke obce 
Markušovce od 10. 6. 2013 do 25. 6. 2013. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  30-tym dňom od jeho zverejnenia na 
úradnej tabuli Obce Markušovce. 
 
 
 
 

 Michal Čuchran 
 Starosta obce 


