VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KUNERAD
č. 02/2014 zo dňa 04.08. 2014
o záväzných častiach

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN – O K U N E R A D

Obecné zastupiteľstvo v Kunerade na základe § 6 a § 11 zákona č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods.3 zákona č.50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.02/2014 zo dňa 04.08.2014
o záväzných častiach schválených
zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce ( ZaD č.1 ÚPN – O) Kunerad

ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Účel nariadenia

Článok 1
Účel nariadenia a rozsah platnosti
1.
2.
3.

Nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kunerad, schválených
uznesením Obecného zastupiteľstva v Kunerade č. 54 zo dňa 04.08.2014
Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kunerad platí pre vymedzené územie,
dokumentované vo výkresovej časti ako riešené územie.
Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie Územného plánu obce
v riešenom území Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kunerad, resp. do doby schválenia nového
územného plánu obce.

ČASŤ DRUHÁ
Článok 2
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
1.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia pre plochy IBV lokality č. 35, 36, 37
a) navrhované plochy IBV riešiť formou zástavby izolovaných rodinných domov s využitím koridoru pre
vedenie inžinierskych sietí
b) rešpektovať založený komunikačný systém v obci a zabezpečiť prístup k pozemkom využívaným na
poľnohospodárske účely

c)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

nová urbanistická štruktúra musí korešpondovať s pôvodnou zástavbou, tzn. izolované rodinné domy,
jednopodlažné, podpivničené s využitým podkrovím so sedlovými resp. polovalbovými strechami
d) spôsob zástavby – izolované rodinné domy, počet podlaží 1+1+1, prípadne 0+1+1, strecha sedlová
alebo polovalbová so sklonom min. 30, prípadne zastrešenie plochou strechou
e) koeficient zastavanosti 0,25
Zásady a regulatívy funkčného využitia územia pre plochy IBV lokality č. 35, 36, 37
a) hlavnou funkciou je funkcia bývania
b) doplnková funkcia – drobné služby obyvateľstvu, obchod bez škodlivých vplyvov na obytnú funkciu
c) prevládajúci typ stavebnej činnosti – novostavby
e) drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia pre plochy HBV lokalita č.40
a) navrhované plochy HBV riešiť formou zástavby nízkopodlažných bytových domov s využitím koridoru
pre vedenie inžinierskych sietí
b) rešpektovať založený komunikačný systém v obci a zabezpečiť prístup k pozemkom využívaným na
poľnohospodárske účely
c) nová urbanistická štruktúra musí korešpondovať s pôvodnou zástavbou, tzn. bytové domy s max. 4
bytovými jednotkami, dvojpodlažné, podpivničené s využitým podkrovím so sedlovými resp.
polovalbovými strechami, prípadne zastrešenie plochou strechou
d) spôsob zástavby – izolované bytové domy, počet podlaží 1+2+1, prípadne 0+2+1, strecha sedlová alebo
polovalbová so sklonom min. 30, prípadne zastrešenie plochou strechou
e) koeficient zastavanosti 0,35
Zásady a regulatívy funkčného využitia územia pre plochy HBV lokalita č.40
a) hlavnou funkciou je funkcia bývania
b) doplnková funkcia – drobné služby obyvateľstvu, obchod bez škodlivých vplyvov na obytnú funkciu
c) prevládajúci typ stavebnej činnosti – novostavby
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia rekreácie lokalita Z1
a) navrhované plochy rekreácie riešiť formou zástavby izolovanými chatovými objektmi v počte 2 spolu
s potrebným koridorom pre vedenie inžinierskych sietí
b) rešpektovať založený komunikačný systém v obci a zabezpečiť prístup k pozemkom využívaným na
poľnohospodárske účely
c) nová zástavba – maximálne do jedného nadzemného podlažia, podpivničené s využiteľným podkrovím,
zastrešenie sedlové so sklonom min.30˚
d) maximálny počet nových stavieb: 2 (dve)
Zásady a regulatívy funkčného využitia územia pre plochy rekreácie lokality Z1
a)
hlavnou funkciou je funkcia rekreácie
b)
doplnková funkcia – šport (lyžiarsky vlek)
c)
prevládajúci typ stavebnej činnosti – novostavby (v obmedzenom počte: 2)
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia rekreácie lokalita č.38 a 39
a) navrhované plochy rekreácie riešiť formou zástavby izolovanými chatovými objektmi pre individuálnu
rekreáciu, prípadne objektmi pre hromadnú rekreáciu s ubytovacou kapacitou do 15 lôžok spolu
s potrebným koridorom pre vedenie inžinierskych sietí
b) rešpektovať založený komunikačný systém v obci a zabezpečiť prístup k pozemkom využívaným na
poľnohospodárske účely
c) nová zástavba – maximálne do jedného nadzemného podlažia, podpivničené s využiteľným podkrovím,
zastrešenie sedlové so sklonom min.30˚
d) koeficient zastavanosti 0,20
e) vo východnej časti navrhovanej lokality č.38, ktorá zasahuje do chráneného vtáčieho územia
SCHVÚ013 Malá Fatra je typ stavebnej činnosti obmedzený pre individuálnu rekreáciu izolovanými
chatovými objektmi v maximálnom počte: 2 (dve)
Zásady a regulatívy funkčného využitia územia pre plochy rekreácie lokality č. 38 a 39
a) hlavnou funkciou je funkcia rekreácie
b) doplnková funkcia – drobné služby obyvateľstvu, obchod bez škodlivých vplyvov na obytnú funkciu
c) prevládajúci typ stavebnej činnosti – rekreačné chaty

Článok 3
Prípustné, podmienečne prípustné a neprípustné podmienky využitia plôch
1.

Vymedzenie prípustného funkčného využitia územia platné pre celé katastrálne územie a vzťahujúce sa na
riešené územie
a) v obytných územiach je prípustné funkčné využitie
a1) bývanie v rodinných domoch a bytových domoch s prislúchajúcou nevyhnutnou vybavenosťou
/garáže, drobné hospodárske objekty/
a2) športové plochy malých detských ihrísk
a3) dopravná infraštruktúra v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu územia
a4) technická infraštruktúra v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu územia
a5) verejná zeleň v rozsahu potrebnom z hľadiska estetických a ekostabilizačných potrieb
b) v rekreačných územiach je prípustné funkčné využitie
b1) individuálna a hromadná rekreácia v objektoch s prislúchajúcou nevyhnutnou vybavenosťou
/garáže, drobné hospodárske objekty/
b2) športové plochy malých detských ihrísk
b3) dopravná infraštruktúra v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu územia
b4) technická infraštruktúra v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu územia
b5) verejná zeleň v rozsahu potrebnom z hľadiska estetických a ekostabilizačných potrieb
c) v zmiešaných územiach je prípustné funkčné využitie
b1) individuálna a hromadná rekreácia v objektoch s prislúchajúcou nevyhnutnou vybavenosťou
/garáže, drobné hospodárske objekty/
b2) športové plochy a športovo-hospodárske plochy
b3) dopravná infraštruktúra v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu územia
b4) technická infraštruktúra v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu územia
b5) verejná zeleň v rozsahu potrebnom z hľadiska estetických a ekostabilizačných potrieb

2. Vymedzenie podmienečne prípustného funkčného využitia územia
a) v obytných územiach je podmienečne prípustné funkčné využitie
a1) podnikateľské aktivity drobného remeselného charakteru a charakteru služieb obyvateľstvu bez
negatívnych a rušivých vplyvov /emisie, hluk. vibrácie, prašnosť/
b)

v rekreačných územiach je podmienečne prípustné funkčné využitie
b1) podnikateľské aktivity drobného remeselného a chovateľského charakteru a charakteru služieb
obyvateľstvu bez negatívnych a rušivých vplyvov /emisie, hluk. vibrácie, prašnosť/
b2) bývanie ako doplnková funkcia

3. Vymedzenie neprípustného funkčného využitia územia
a) v obytných územiach je neprípustné funkčné využitie
a1) podnikateľské aktivity výrobného charakteru a charakteru služieb obyvateľstvu s negatívnymi a
rušivými vplyvmi na obytné územie /prašnosť, hlučnosť, vibrácie, emisie, náročnosť na intenzitu
dopravy a pod./
a2) chov hospodárskych zvierat vo forme veľkochovov
a3) podnikateľské prevádzkovanie zariadení, strojov alebo technológií obsahujúcich nebezpečné látky,
vysoko horľavé, výbušné látky a zmesi, ťažké kovy, jedy alebo produkujúce odpady obsahujúce
takéto látky
a4) budovanie veľkoskladov a skladových plôch pre podnikateľské aktivity
b)

v rekreačných územiach je neprípustné funkčné využitie
b1) podnikateľské aktivity výrobného charakteru a charakteru služieb obyvateľstvu s negatívnymi a
rušivými vplyvmi na obytné územie /prašnosť, hlučnosť, vibrácie, emisie, náročnosť na intenzitu
dopravy a pod./
b2) chov hospodárskych zvierat vo forme veľkochovov

b3) podnikateľské prevádzkovanie zariadení, strojov alebo technológií obsahujúcich nebezpečné látky,
vysoko horľavé, výbušné látky a zmesi, ťažké kovy, jedy alebo produkujúce odpady obsahujúce
takéto látky
b4) budovanie veľkoskladov a skladových plôch pre podnikateľské aktivity
Článok 4
Zásady a regulatívy pre navrhované obytné územia
1.

Zásady a regulatívy pre jestvujúce obytné územie
a. novú výstavbu umiestňovať na nezastavaných parcelách a prielukách pri dodržaní uličnej a stavebnej
čiary
b. novú výstavbu realizovať výhradne formou rodinných domov s možnosťou umiestnenia bytových domov
do dvoch nadzemných podlaží s maximálne 4-mi bytovými jednotkami
c. výškovo a veľkostne rešpektovať existujúcu zástavbu obce, najmä susedných parciel
d. pri osadzovaní stavieb sa riadiť ustanoveniami Zákona č.50/1976 – o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku – stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov
e. objekty rodinných domov navrhovať ako jednopodlažné, podpivničené s využiteľným podkrovím
f. zastrešenie riešiť ako sedlové, polovalbové, alebo valbové s hlavným hrebeňom kolmým k prístupovej
komunikácií, prípadne riešiť zastrešenie plochou strechou
g. zastrešenie objektu bytového domu riešiť ako sedlové, prípadne plochou strechou
Článok 5
Zásady a regulatívy pre umiestňovanie občianskej vybavenosti v území

1.

bez návrhu občianskej vybavenosti
Článok 6
Zásady a regulatívy pre umiestňovanie verejného dopravného vybavenia územia

1.
2.
3.

realizovať rozvoj dopravno-komunikačných trás a plôch v koridoroch stanovených v grafickej časti Zmien
a doplnkov č.1 ÚPN-O
koordinovať priestorovo i časovo výstavbu dopravno-komunikačných koridorov s umiestnením technickej
vybavenosti v telesách komunikácií alebo ich bezprostrednej blízkosti
Vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110 pri objektoch hromadnej rekreácie

Článok 7
Zásady a regulatívy pre umiestnenie technického vybavenia územia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rešpektovať trasy technickej vybavenosti vrátane ich ochranných pásiem
realizovať vodovodnú sieť v rozsahu a v polohách podľa Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O
realizovať vybavenie územia delenou kanalizáciou a jej napojenie na vyšší kanalizačný zberný systém
v katastrálnom území obce
realizovať rekonštrukciu jestvujúcich
na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči
stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia
dažďovej vody a jej využitie v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
realizovať káblové zemné rozvody elektrickej energie v navrhnutom rozsahu a polohách
realizovať káblové rozvody telefónnej siete a informačných káblov vrátane ich preložiek v navrhnutých
polohách

8.

sústreďovať trasy technickej vybavenosti do alebo v blízkosti dopravno-komunikačných koridorov pri
rešpektovaní ich odstupových vzdialeností a výškového usporiadania
9. pri výstavbe, resp. rekonštrukcií vzdušných elektrických vedení, použiť technické riešenia, ktoré bránia
usmrcovaniu vtákov
10. verejné osvetlenie riešiť svietidlami, ktoré osvetľujú požadované miesta so svetelným kužeľom smerujúcim
nadol
11. v dotykových častiach s lesným porastom neumiestňovať technické zariadenia a pomocné objekty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Článok 8
Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva
a pre udržanie ekologickej stability územia
v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa celé územie katastra obce nachádza v prvom
stupni ochrany územia
splniť povinnosť ohlásenia archeologického nálezu podľa ustanovenia §40 Zákona č.49/2002 Z.z. na
Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline
v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné práce v akýchkoľvek častiach obce a pri
realizácií líniových stavieb a novostavieb osloviť v etape územného a stavebného konania Krajský pamiatkový
úrad v Žiline o posúdenie potreby vykonania archeologického prieskumu
rešpektovať a chrániť všetky prvky miestneho systému ekologickej stability
rešpektovať, chrániť a zlepšovať podmienky biodiverzity v hydricko-terestrických biokoridoroch a interakčných
prvkoch v území
odstrániť porasty inváznych druhov rastlín a revitalizovať tieto plochy použitím výhradne prirodzených druhov
rastlín
zachovanie prirodzených lesných porastov s prirodzeným drevinovým zložením
ochrana mimolesnej vegetácie a jej rozširovanie na neprodukčných plochách, plochách postihnutých eróziou,
potenciálnych eróznych plochách, medziach
ponechanie rozptýlenej krajinnej vegetácie v PPF
zachovať charakter styku okrajov lesných porastov s mimolesnou vegetáciou
na pozemkoch určených pre rekreáciu realizovať oplotenie len v nevyhnutnej miere a v polohách, kde nebudú
prekážkou migrujúcej zveri
výsadbu v záhradách rekreačných objektov realizovať ako doplnenie mimolesnej vegetácie s použitím
výhradne prirodzených druhov rastlín
pri ošetrovaní verejnej zelene sa riadiť normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie
zásahy do vodných tokov riešiť tak, aby úpravy smerovali k revitalizácií vodných tokov a nedochádzalo
k zhoršeniu existenčných podmienok pre biotu tokov
zabezpečiť obnovu a výsadbu drevín okolo regulovaných tokov, s podmienkou dodržania prirodzeného
druhového zloženia
ochrana a revitalizácia brehových porastov
boli navrhnuté úseky na reguláciu potoka aby sa predišlo podmývaniu brehov
podpora tradičných foriem hospodárenia v území
zabránenie šíreniu expanzívnych a inváznych druhov rastlín
vylúčenie akéhokoľvek vypaľovania trávnych porastov
odstraňovanie nepovolených skládok odpadov a zabrániť ich vytváraniu
zachovať a periodicky ošetrovať súčasnú rozptýlenú krajinnú vegetáciu na poľnohospodársky využívaných
plochách (najmä pasienky)
zachovať podmienky pre malé súkromné hospodárenie na orných pôdach ( záhumienky, sady, záhrady ) v
náväznosti na obec
rešpektovať biokoridor miestneho významu pozdĺž potoka mimo zastavaného územia obce
dôsledné dodržiavanie ochranného pásma prírodných liečivých a minerálnych vôd 2°

Článok 9
Zásady a regulatívy pre ochranu životného prostredia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vylúčiť vznik stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia
úplnou plynofikáciou trvalo znižovať podiel vykurovania pevnými palivami
všetky dopravné komunikácie realizovať so spevneným povrchom, a tak zamedziť vzniku sekundárnej
prašnosti
likvidáciu odpadových vôd realizovať vybudovaním kanalizácie
vylúčiť rozvoj veľkochov hospodárskych zvierat v kontakte s obytnými zónami a budovanie poľných hnojísk
likvidáciu TKO a stavebných odpadov realizovať podľa platného a schváleného Programu odpadového
hospodárstva triedeným zberom a vývozom na riadenú skládku mimo katastrálne územie obce
pri posúdení radónového rizika sa riadiť vyhláškou MZ SR 12/2000 Z.z.
vo všetkých územiach s aktívnymi a potenciálnymi zosuvmi zabezpečiť pred výstavbou podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
Článok 10
Vymedzenie zastavaného územia obce

1.
2.

navrhované zastavané územie obce Kunerad tvorí jedno kompaktné nerozdelené územie
navrhovaná hranica je graficky vymedzená vo výkresovej časti ÚPN-O Kunerad
Článok 11
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Ochranné pásma ako hlavné limity rozvoja územia sú stanovené nasledovne :
1. ochranné pásma plošných prírodných javov :
a) Chránené vtáčie územie - Lúčanská Malá Fatra
b) ochranné pásmo prírodných liečivých minerálnych vôd 2° podľa vyhlášky MZ SR č.481/2001 Z.z.
c) ochranné pásmo lesných pozemkov podľa Zákona č.326/2005 Z.z. vo vzdialenosti 50m od hranice
lesného pozemku
2. ochranné pásma líniových prírodných javov :
a) ochranné pásmo vodných tokov v zmysle zák. č. 182/2002 Z.z. do vzdialenosti 6m od brehovej čiary
obojstranne
b) ochranné pásmo lokálnych biokoridorov Kuneradského potoka a Stránskeho potoka do vzdialenosti do 6m
od brehovej línie obojstranne
3. ochranné pásma plošných urbánnych javov :
a) ochranné pásmo trafostaníc /jestvujúcich a navrhovaných/ do vzdialenosti 10m
b) umiestňovať navrhované trafostanice, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m
4. ochranné pásma líniových urbánnych javov :
a) ochranné pásmo VN 22kVa VVN 110kV vzdušných trás do vzdialenosti 10m resp. 15m od krajného vodiča
obojstranne
b) ochranné pásmo navrhovaných podzemných káblových vedení VN 22kV do vzdialenosti 1m od osi okraja
káblovej trasy obojstranne
c) dodržať ochranné pásmo od zemného káblového vedenia v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. - § 43,
manipulačný priestor od podperných bodov 1 meter a neporušenie ich stability
d) elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste, napr. v oplotení
e) ochranné pásmo STL plynovodu do vzdialenosti 2m od osi plynovodu /so súhlasom správcu môže byť
znížená na 1m/ obojstranne a bezpečnostné pásmo STL plynovodu do vzdialenosti 10m od osi plynovodu
obojstranne /platí len v nezastavanom území/
f) ochranné pásmo existujúcich, navrhovaných alebo navrhnutých na prekládku vyšších vodovodných rádov
do vzdialenosti 1,5m od osi potrubia
g) ochranné pásmo trás navrhovanej kanalizačnej siete do vzdialenosti 3m od okraja kanalizačného potrubia

h) ochranné pásmo trás a objektov existujúcich telekomunikačných vedení v zmysle Zákona o
telekomunikáciach č.195/2000 Z.z.
i) ochranné pásmo cesty III triedy do vzdialenosti 18m od osi vozovky
Článok 12
Plochy pre verejnoprospešné stavby
1.
2.

Plochy pre verejnoprospešné stavby
a) plochy a pozemky, ktoré nie sú majetkom obce alebo štátu, je potrebné pre verejnoprospešné stavby
vykúpiť od ich majiteľov, prípadne inak vysporiadať
Plochy pre vykonávanie delenia a sceľovania pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny
v riešenom území sa uvedené plochy nenachádzajú
Článok 13
Určenie častí územia s nutnosťou obstarania a schválenia územného plánu zóny

1.

Pre žiadnu časť riešeného územia nie je nutné obstarať a schváliť územný plán zóny

ČASŤ TRETIA
Článok 14
Zoznam verejnoprospešných stavieb
1.

Zoznam verejnoprospešných stavieb je uvedený podľa návrhu funkčno-priestorového usporiadania územia a
je zároveň podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb v zmysle zákona č.50/1976Zb. – o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, v znení neskorších predpisov. Plochy
verejnoprospešných stavieb sú vymedzené riešením v grafickej časti Zmien a doplnkov územného plánu obce
Kunerad ako plochy verejného záujmu, ktoré obmedzujú vlastnícke práva a podriaďujú ich celospoločenským
záujmom. Sú to plochy vymedzené pre stavby určené pre verejné dopravné a technické vybavenie územia,
ktoré podporujú jeho rozvoj a ochranu životného prostredia podľa §108 odsek3) Stavebného zákona.
2. Zoznam verejnoprospešných stavieb :
2.1 Stavby verejnoprospešných služieb
nenavrhujú sa
2.2 Stavby pre verejné dopravné a technické vybavenie
2.2.1 Dopravné vybavenie
- rozšírenie obslužných a miestnych komunikácií vrátane sprievodných chodníkov pre rozvojové lokality (číslo
VPS 17, 18, 19)
2.2.2 Vodné hospodárstvo
- rozšírenie kanalizačnej siete splaškovej a dažďovej kanalizácie pre rozvojové lokality (číslo VPS 22)
- dobudovanie verejnej vodovodnej siete pre rozvojové lokality (číslo VPS 21)
2.2.3 Elektroenergetické líniové stavby a zariadenia
- rozšírenie elektrickej siete pre rozvojové lokality (číslo VPS 23)
2.2.4 Telekomunikačné líniové stavby a zariadenia
- vybudovanie trás telefónnej siete a telekomunikačnej siete pre obslúženie rozvojových lokalít (číslo VPS 24)
2.2.5 Plynofikačné líniové stavby a zariadenia
- rozšírenie plynofikačnej siete STL plynovodov do rozvojových lokalít (číslo VPS 20)
2.3 Stavby zabezpečujúce ochranu životného prostredia
nenavrhujú sa

Článok 15
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí je súčasťou textovej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Kunerad.

Článok 16
Záverečné ustanovenia a účinnosť nariadenia
1. V súlade s ustanovením §28, ods.3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmien a
doplnkov č.1 ÚPN-O Kunerad uložená na Obecnom úrade v Kunerade, na stavebnom úrade obce a na
Okresnom úrade v Žiline, Odbore výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. dní po schválení .

V Kunerade, 04.08.2014
Vyvesené: 10.09.2014
Zvesené:

Daniel Zelenay
starosta obce

