VZN 17/2009

Žilinský samosprávny kraj

Strana 1

Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja číslo 17/2009 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. c) Zákona NR
SR 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 17
vyhlášky 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a v súlade so
Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 17/2009 o záväzných častiach
Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej len „VZN“)
v tomto znení:
Čl. I
Predmet VZN
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU ŽILINSKÝ
KRAJ, I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, časť 3. V
OBLASTI
ROZVOJA
REKREÁCIE,
TURISTIKY,
CESTOVNÉHO
RUCHU
A KÚPEĽNÍCTVA sa mení tak, že sa za bod 3.9 dopĺňajú nasledovné body:
3.10

3.11
3.12

3.13
3.14

využiť potenciál geotermálnej energie na báze termálnych vôd pre rekreáciu a
cestovný ruch v geotermálnej oblasti Žilinskej kotliny, Turčianskej kotliny, Liptovskej
kotliny a Skorušinskej panvy pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a zdrojov
pitných vôd
podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských
oblastiach najmä na Kysuciach, Orave a v Turci
dobudovať sieť turistických informačno-propagačných centier a návštevníckych
centier rekreácie a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách
cestovného ruchu
rezervovať plochy na športovú infraštruktúru v rámci sídelných útvarov miest, najmä
v Žiline, Martine a Liptovskom Mikuláši
podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete
miestnych
cyklotrás
nadväzujúcich na navrhované cyklomagistrály

Čl. II
Záverečné ustanovenia VZN
VZN č. 17/2009 dopĺňa VZN č. 6/2005 o záväzných častiach Zmien a doplnkov Územného plánu
veľkého územného celku Žilinského kraja, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK 27. 04. 2005.
VZN č. 17/2009 bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK dňa 17. marca 2009 Uznesením č. 8/26
a nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

