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Obec PERNEK 
Adresa : Obecný úrad, 900 53 Pernek 48, tel. : 034/77 84 246, fax : 034/77 84 123, 

e-mail: starosta@pernek.sk, IČO: 00305014, DIČ : 2020643691 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Pernek 

č.2.   zo dňa 19.12.2013       
 
ktorým sa dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Pernek vyhláseného Všeobecne 

záväzným nariadením  č.1./2006 zo dňa. 31.10.2006. 
 

Zastupiteľstvo Obce Pernek v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 3) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov sa dňa 15.01.2014 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ob-
ce. 

Článok 1 
 
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasujú záväzné časti Doplnku č.1 
 Územného plánu obce Pernek, ktorým sa dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce 
 Pernek, schválená Zastupiteľstvom Obce Pernek uznesením č.40/2006 zo dňa 
 31.10.2006.  
2) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia uvedené 

v záväznej časti Doplnku č.1 Územného plánu obce Pernek sú súčasťou Záväznej časti 
dokumentácie Územného plánu obce Pernek v znení Doplnku č.1 a sú prílohou č.1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia.  

3) Schéma záväznej časti Doplnku č.1 Územného plánu obce Pernek je graficky vyjadrená 
vo výkrese č. 9-ZD1 a znázornená v prílohe záväznej časti.   

 
Článok 2 

 
1) Dokumentácia schváleného Doplnku č.1 Územného plánu obce Pernek je uložená 
 a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Pernek, na Obvodnom úrade v Bratislave, 
 odbore výstavby a bytovej politiky a Spoločnom obecnom úrade v Rohožníku, pracovisko 
 Malacky.  

Článok 3 
 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Obce Pernek dňa 
 15.01.2014 uznesením č.2/2014 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to vyvesením 
 jeho úplného znenia na úradnej tabuli Obce Pernek. 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na 
 úradnej tabuli Obce Pernek 
 
V Perneku dňa: 17.01.2014 

František Bokes 
starosta obce Pernek 

Schválené 15.01.2014 
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