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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016  

Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej 

časti „Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

ktorým sa vydáva 

Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti 

„Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 

 

 

 

 

Toto Všeobecne záväzné  nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

Papradno dňa 21.9.2016.uznesením č. 5/2016  ako 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 

Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na  

úradnej tabuli v obci od 5.9.2016. do 21.9.2016. 

 

Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na 

úradnej tabuli v obci dňa 22.9.2016  a zvesené dňa 22.10.2016 

 

 

Účinnosť nadobudlo dňa 22.10.2016 

 

 

 

 

 

         Starosta obce   Ing. Roman Španihel  

    

 

 

 

 

         podpis a pečiatka: 
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Obec Papradno 

na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie  

  

Všeobecné záväzné nariadenie č.  4/2016 

o vyhlásení Dodatku k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti 

„Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 

 

  

 

Dopĺňa sa pojem stabilizované územie 

- Stabilizované územie je priestor zastavanej časti obce, vymedzený hranicou zastavaného 

územia – intravilánu, ktorá bola priemietnutá do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 

1990.   

- v obci Papradno je prípustné umiestňovať objekty bývania v rodinných domoch 

v stabilizovaných územiach, za podmienky,  že je vybudovaná prístupová komunikácia, 

primerane  k hustote a charakteru pôvodnej štruktúry sídla vidieckeho typu, plochách po 

oboch stranách údolia Papradnianky smerom do extravilánu. 

 

 

URČENIE DOMINANTNÝCH, PRÍPUSTNÝCH A NEPRÍPUSTNÝCH PODMIENOK 

NA VYUŽITIE  

JEDNOTLIVÝCH PLOCH, REGULÁCIE ICH VYUŽITIA  

 

Funkčné plochy A -  plochy bývania v rodinných domoch so záhradami v stabilizovanom 

území 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA : 

 

Na území obce Papradno sú zaregistrované 3 aktívne svahové deformácie, 35 potencionálnych, 1 

potencionálna s aktívnymi formami a 20 stabilizovaných typov zosúvania, ktoré zasahujú do celého 

katastrálneho územia obce. 

Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území so 

stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, 

s možnosťou rozšírenia existujúcich svahových deformácií a prípadným vznikom ďalších. Územie je 

citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Do rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou 

geologickou stavbou pre občasný vznik svahových deformácií sú zaradené viaceré svahy v širšom 

okolí obce Papradno. 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných 

území pre stavebné účely. 

 Požiadavka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky / Odbor štátnej 

geologickej správy  - evidovať zosuvné územia ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa §12 

ods.4 písm. o) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii bola zohľadnená v územnom 

pláne obce. 

 Podľa §20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia 

územia výskyt aktívnych, potencionálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť 

a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potencionálnych a stabilizovaných zosuvov je 

potrebné overiť a posúdiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 

svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.  
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 Spracovateľ územného plánu Papradno v textovej a grafickej časti premietol výsledky 

geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované 

v záverečnej správe : Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 

2006).  

( graficky vyjadrené vo výkresoch č.2, č.3 ) 


