
Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
 

Mesto Hurbanovo prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva podľa § 6 
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o 
obecnom zriadení) a v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení, sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 98 

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta 
Hurbanovo č. 1/2012 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Hurbanovo č. 72, schváleným uznesením MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, a ktorým 
sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien 
MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01. 2009 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 28.11.2012 
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 28.11.2012 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.11.2012 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.12.2012 
Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu: Mesto Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo 
- Elektronicky na adresu: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk 
- Faxom na číslo: 035 / 760 41 91 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 10.12.2012 
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 
Na rokovaní MsZ mesta dňa: 14.12.2012 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 14.12.2012 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2013 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 98 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta 

Hurbanovo č. 1/2012 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Hurbanovo č. 72, schváleným uznesením MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, a ktorým sa 

vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ 
č. 422/2009 zo dňa 29.01. 2009 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, 
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo sa mení a dopĺňa takto: 
 
 

Čl. I 
 

Záväzná textová časť sa mení a dopĺňa v zmysle Prílohy č.1, ktorá je súčasťou tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Čl. II 

 
Záväzná grafická časť sa mení a dopĺňa v zmysle náložky Výkresu č. 8 a Regulácia 

a verejnoprospešné stavby.  
 

Čl. III 
 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hurbanovo 
č. 1/2012 je uložená s možnosťou do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Hurbanovo, Krajskom 
stavebnom úrade v Nitre a na Stavebnom úrade Hurbanovo. 
 

Č. lV 
 
1. Mestské zastupiteľstvo Hurbanovo toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválilo 

dňa 14.12.2012 na svojom zasadnutí uznesením číslo 332/2012-MZ. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013  
 
 
 
 
 
 
 JUDr. Margita Zemková 

primátorka mesta 
 
 


