Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Spišská Belá
číslo 3/2005
zo dňa 20.10.2005
ktorým sa dopĺňa uznesenie mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej
č. 115/1992 zo dňa 24.9.1992,
ktorým sa schvaľuje územný plán mesta Spišská Belá
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 ods. 3 zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa mení sa dopĺňa uznesenie Mestského zastupiteľstva v
Spišskej Belej č. 115/1992 Zb., ktorým sa schvaľuje územný plán mesta Spišská Belá:

1. časť
Záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá sa v časti definujúcej oblasť doprava, inžinierskych sietí a občianskej
vybavenosti dopĺňa o nasledovné znenie:

Verejnoprospešné stavby na území mesta Spišská Belá
Verejnoprospešnými stavbami na území mesta Spišská Belá sú :
a) mestské (miestne) komunikácie
b) chodníky a spevnené plochy
c) parky a iná verejná mestská zeleň
d) skládka komunálneho odpadu a jej rozšírenie
e) čistiareň odpadových vôd a vodojem
f) futbalové ihrisko a iné športové ihriska
g) inžinierske siete
h) verejné cintoríny a pohrebiská

2. časť
( 1 ) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 20.10.2005 ako uznesenie číslo
137/2005.
( 2 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej a jeho
vyvesením na úradnej tabuli mesta.

3. časť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia.

........................................................
JUDr. Štefan Bieľak
primátor mesta

Doložky :


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:

dňa : 03.10.2005



pečiatka

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli mesta :

dňa : 21.10.2005



pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :

dňa : 5.11.2005



podpis: .................................

pečiatka

podpis: ........................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 05.11.2005

pečiatka

podpis: ......................................

