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Obecné zastupiteľstvo obce Jamník v zmysle § 6 odst. 1, § 11 odst. 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 mení VZN obce

Jamník č. 9/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Jamník
v znení VZN č. 9/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JAMNÍK
č. 9 /2021

§1
Nariadením sa vyhlasuje zmena záväznej časti územného plánu obce Jamník, tak ako vyplynula zo
Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Jamník schválených Obecným zastupiteľstvom obce
Jamník dňa 16.12.2021
§2
Príloha č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia obce Jamník č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Jamník, sa mení podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
§3
Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jamník je uložená spolu
s pôvodnou dokumentáciou územného plánu na:
- Obci Jamník
- Stavebnom úrade obce Jamník
- príslušnom nadradenom orgáne územného plánovania – Okresnom úrade Košice, odbore
výstavby a bytovej politiky
§4
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jamník č. 9/2021 bol zverejnený na
pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jamník dňa 15.11.2021
a zvesený dňa 16.12.2021
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Jamník č. 9/2021 sa uznieslo
Obecné
zastupiteľstvo obce Jamník dňa 16.12.2021 v uznesení č. 220/2021
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jamník č. 9/2021 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
a na webovom sídle obce Jamník dňa 16.12.2021

Ing. František PAVOL, v. r.
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN obce Jamník č. 9 /2021

Záväzná časť Územného plánu obce Jamník sa upravuje nasledovne:

1.

V prvej vete sa slová „Košického samosprávneho kraja – zmeny a doplnky, schválené uznesením
č. 246 zo dňa 30. 8. 2004“ nahrádzajú slovami „Košický kraj v platnom znení“

2.

v bode 1.4.1 sa za treťou odrážkou vkladá odrážka s textom ktorý znie:
„- Pri radovej zástavbe rodinných domov je možný koeficient zástavby až 0,6, čo predstavuje
60% plochy pozemku bez spevnených plôch.“

3.

v bode 2.2.2. sa slovo „obchvatovej“ nahrádza slovom „preložky“

4.

v bode 2.2.6 sa pripája veta ktorá znie:
„V rámci katastra obce rezervovať koridory cyklotrás k susedným obciam Odorín, Domaňovce,
Danišovce, Matejovce nad Hornádom, Markušovce, Spišský Hrušov.“

5.

v bode 3.4 sa slová „potoka Jamníček“ nahrádzajú slovami „drobných tokov“

6.

v bode 10 text za odrážkou: „ochranné pásmo cesty...“ znie: „
„- ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m a cesty II. triedy 25 m od osi vozovky mimo zastavané
územie podľa §11 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov.“

7.

v bode 10 v texte za odrážkou: „Manipulačné pásy popri potoku Jamníček 4m.“ „ sa slová
„potoku Jamníček 4 m“ nahrádzajú slovami: „drobných tokov 5 m“

8.

v bode 10 v texte za odrážkou: „Ochranné pásmo od cintorína 50 m“ sa ruší slovo „od“ a slová
„50 m“ sa nahrádzajú slovami „podľa VZN obce.“

9.

bod II.3 znie: „ČOV a kanalizácia“

10. v bode II.5. sa na konci vety pred bodku vkladajú slová „podľa stavebného zákona“
11. za bodom II.7 sa vkladá bod II.8 ktorý znie:
„Cyklotrasy na území kat. územia obce k obciam Odorín, Domaňovce, Danišovce, Matejovce nad
Hornádom, Markušovce, Spišský Hrušov“

