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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno vydáva podľa § 6, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. XII Územného plánu mesta Brezno mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu
mesta Brezno v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

ČASŤ PRVÁ
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno sa v súlade s § 11, ods. 4, písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

ČI. I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 6.
REGULÁCIA FUNKCIÍ A SKLADBY OBJEKTOV V URBANIZOVANOM ÚZEMÍ
Na konci sa dopĺňa text:
ZaD č. XII
Pre riešené územie platia prípustné, obmedzujúce a zakazujúce podmienky podľa tabuľky
„Regulácia funkcii a skladby objektov v urbanizovanom území“, zmiešané územie
podnikateľských aktivít (ZA).
Pred umiestňovaním budov na bývanie (bytové domy, živnostenské domy) preukázať, že
hluk zo stacionárnych zdrojov hluku neprekračuje prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku
upravené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.
2. Článok 12.
USPORIADANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA
1. Vodné hospodárstvo
Na konci sa dopĺňa text:
ZaD č. XII
Zásobovanie pitnou vodou riešiť rozšírením existujúceho verejného vodovodu z rúr PE 110, s
vybudovaním vodovodných prípojok pre živnostenské domy.
Rozvodná vodovodná sieť zokruhovať, situovať do verejných pozemkov, v koridore obslužných
komunikácií.
Na novej vodovodnej sieti osadiť požiarne hydranty vo vzdialenosti 160-400 m.
V riešenom území vybudovať splaškovú kanalizáciu, s napojením do plánovanej stoky „C IV“
splaškovej kanalizácie mesta Brezno, do povodia zberača „C“.
3. Článok 12.
USPORIADANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA
2. Zásobovanie elektrickou energiou
Na konci sa dopĺňa text:
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ZaD č. XII
Riešenú lokalitu zásobovať elektrickou energiou z novej kioskovej distribučnej trafostanice
TR Plemenná stanica.
Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice zrealizovať novú NN káblovú distribučnú sieť vedená v zemi popri navrhovaných miestnych komunikáciách.
Novú distribučnú sekundárnu káblovú sieť viesť v zemi, v chodníkoch novej miestnej
komunikácie spolu s rozvodom nového verejného osvetlenia.
Navrhovanú kiosková trafostanica TR Plemenná stanica pripojiť zo vzdušnej distribučnej
VN 22 kV linky č. 401 novou zemnou VN 22 kV prípojkou.
4. Článok 12.
USPORIADANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA
3.Zásobovanie plynom
Na konci sa dopĺňa text:
ZaD č. XII
Zásobovanie plynom zabezpečiť rozšírením miestnej plynovodnej siete.
5. ČASŤ TRETIA
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Článok 17.
Vypúšťa sa text druhého odseku: „Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb...“
6. ČASŤ TRETIA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY Článok 17.
Na konci sa dopĺňa text:
ZaD č. XII
Prepojovacie vodovodné potrubie na Podkoreňovú (podľa výkresu č. 5a)

ČASŤ DRUHÁ
§2
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
ČI. II.
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Týmto Všeobecne záväzným nariadením o záväzných častiach územného plánu mesta
Brezna-Zmeny a doplnky XII sa dopĺňa VZN o záväzných častiach Územného plánu mesta
Brezna č. 65/2001.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta BreznaZmeny a doplnky XII bolo schválené uznesenie MsZ č. 6/2018 a to nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN mesta Brezna č. 1/2018 na zasadaní dňa 14. februára
2018 a nadobúda účinnosť dňa 5. marca 2018
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