Obecné zastupitelstvo v Turanoch
na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení nehorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 27 ods.3 Zákona č.50/76 Zb. v znení zákonov č.237/2000 Z.z., 416/2001 Z.z. a
479/2005 Z.z. vydáva všeobecne záväzné

Nariadenie
o záväznej časti Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu Sídelného útvaru Turany

Článok 1
Účel Nariadenia a rozsah platnosti
1.

2.
3.

Nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu sídelného
útvaru Turany (ďalej len ÚPN – SÚ) schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva
v Turanoch č. A/1 zo dňa 28.4.2010.
Záväzná časť Zmeny a Doplnky č.1 ÚPN – SÚ Turany platí pre vymedzené riešené lokality,
dokumentované vo výkresovej časti ako riešené územie.
Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN – SÚ na
ploche riešeného územia Zmeny a Doplnky č. 1, resp. do doby schválenia nového
Územného plánu obce Turany.
Článok 2
Vymedzenie pojmov

1.

2.
3.

Záväzné časti územného plánu obce – obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia obce,
vyjadre-ných vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú
opatrenia v území , podmienky vyuţitia územia a umiestňovania stavieb.
Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného vyuţitia a priestorového usporiadania
a vymedzenia riešeného územia obce.
Regulatívy – sú záväzné pravidlá, vyjadrené slovne, číselne, alebo graficky, ktoré regulujú
funkčné vyuţitie a priestorové usporiadanie územia.
Článok 3
Význam obce v rámci územia okresu Martin

1. Regulatívy v oblasti štruktúry osídlenia vychádzajú zo zásad ÚPN VÚC Ţilinského
samosprávneho kraja a jeho doplnku. Je potrebné podporovať rozvoj CR vo väzbe na diaľnicu
D1 a cestu I/18 a prípadné podmienky juţných svahov k Malej Fatre.
2. Vhodnou formou zástavby rekreačnými objektmi vybudovať nástupné centrum lokality CR
celoštát-neho významu v časti Trusalová ako nástupu z juţnej strany do Malej Fatry.

Článok 4
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
na funkčné a priestorovo homogénne jednotky
Obec Turany sa v zásade delí na dve časti a to :
obec Turany s prevládajúcimi funkciami bývania, vybavenosti a výroby
časť Trusalová s funkciami CR ako nástupné centrum.
1. Regulatívy priestorové :
a) do priestoru územia obce umiestniť funkciu bývania a výroby v nadväznosti na súčasné
plochy bývania a výroby
b) komunikačné pripojenie nástupného centra CR v časti Trusalová realizovať priamo
z cesty I/18
c) výška zástavby v lokalite bývania obmedziť do 1 + 2 + 1 podlaţia a v lokalite CR 2 + 1
podlaţia.
2. Regulatívy kompozičné :
a) rešpektovať kultúrno – historické usporiadanie sídelného útvaru
b) rešpektovať kompozičnú os prístupovej komunikácie v Trusalovej.
3. Regulatívy funkčného usporiadania riešeného územia :
a) územie obce z hľadiska funkčného vyuţitia je rozdelené do nasledovných zón (území) :
- obytná zóna
- zóna výroby
- zóna rekreácie a CR – Trusalová
- zóna poľnohospodárskej krajiny
- zóna lesnej krajiny
- zóna s výraznými ekostabilizačnými hodnotami – zákonom chránená krajina
b) riešené územie spadá do funkčnej zóny obytnej a rekreačnej s intenzívnym vyuţitím
c) obytná zóna obec Turany :
- základná funkcia – bývanie
- doplnková funkcia – občianska vybavenosť, sluţby, technická vybavenosť
- prevládajúci typ stavebnej činnosti – novostavby
- spôsob zástavby – izolované objekty, počet podlaţí max. 1 + 2 + 1 (výška 10 m nad
okolitý terén), strecha sedlová, valbová, veľkosť nových stavebných pozemkov
v limite riešeného územia lokality
d) zóna rekreácie a CR – Trusalová :
- základná funkcia – oddych a rekreácia
- doplnková funkcia – sluţby, občianska vybavenosť, technická vybavenosť, postupná
zmena funkcie autobazáru, bývanie – len sluţobné byty
- prevládajúci typ stavebnej činnosti – novostavby
- spôsob zástavby – izolované objekty, počet podlaţí max. 2 + 1, strechy sedlové,
valbové, so sklonom 35°- 45°
- max. zastavanosť 20%, pozemky neoplocovať, parkovanie na vyhradených miestach,
drobnochov zakázaný
e) výrobná zóna :
- základné funkcie – nezávadná výroba a sklady
Článok 5
Prípustné, obmedzujúce, vylučujúce podmienky využitia jednotlivých plôch
na intenzitu ich využitia, regulácia využitia plôch
1. Lokalita obytná :R1
a) v tejto zóne je moţné zriaďovať rodinné domy a objekty základnej občianskej vybavenosti
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b) v tejto zóne nie je dovolené zriaďovať : predajne a sklady streliva, výbušnín,
rádioaktívnych a nebezpečných chemických látok biologicky nebezpečných materiálov
a preparátov, skládky odpadov, stavby pre chov hospodárskych zvierat, kompostoviská,
zdravotnícke zariadenia s výnimkou poskytovania základnej lekárskej starostlivosti.
2. V lokalite nástupného centra CR Trusalová uvaţovať: R2
a) v zóne nástupného centra Trusalová je moţné zriaďovať funkcie, ktoré podporujú
rekreačnú funkciu. Medzi takéto prevádzky a sluţby patria malé predajne potravinárského
charakteru, reštauračné a ubytovacie zariadenia, parkoviská, sociálne zariadenia, rekreačné
sluţby, cestovné kancelárie, informačné kancelárie, poštové a bankové sluţby,
zdravotnícke zariadenia (1.pomoc), doplnková rekreačná vybavenosť – sauny, soláriá,
posilovne, masáţe a športoviská.
b) v zóne nástupného centra Trusalová nie dovolené zriaďovať : rodinné domy, stajne,
predajne streliva, výbušnín, toxických látok, plynových fliaš, rádioaktívnych a chemických
látok, biologicky nebezpečných materiálov a preparátov, skládky odpadov, prevádzku, kde
dochádza k zvýšenej prašnosti a hlučnosti – píla, opravy, sklady sypkých materiálov bez
obalov – piesok, štrk a prevádzky so zdroj mi zápachu z chovu hospodárskych zvierat
a pod.
3. V lokalite výroby: R3
a) rozvoj priemyslu orientovať na intenzívnejšie vyuţitie súčasných a navrhovaných plôch so
skladmi a nezávadnou výrobou, prípustné sú objekty administratívy a občianskeho
vybavenia
b) v zóne výroby nie je dovolené realizovať objekty trvalého bývania.
Článok 6
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu
1. V oblasti občianskej vybavenosti : R2
a) občiansku vybavenosť (OV) umiestňovať v centre obce a v lokalite Trusalová
v nástupných centrách CR
b) štruktúru občianskej vybavenosti prispôsobiť potrebám cestovného ruchu Trusalová
a potrebám obyvateľstva v obci Turany a vývoju poţiadaviek
c) kapacity občianskej vybavenosti realizovať postupným nárastom.
2. V oblasti rekreácie a turizmu :R4
a) rozvoj rekreácie zamerať na letnú turistickú a zimnú lyţiarsku sezónu
b) zabezpečiť potrebné kapacity statickej dopravy, sociálnych, reštauračných a ubytovacích
zariadení v celom stredisku Trusalová
c) pri navrhovaní kapacít vychádzať z predpokladanej maximálnej návštevnosti 4000
návštevníkov za deň (ubytovaní + pasanti).
3. Rekreačné plochy bez akejkoľvek zástavby (ani úpravy ako napr.:golfové ihrisko ) R7
4. V oblasti športu : R5
a) rozvoj zamerať na celoročné vyuţitie a vybudovať športové vybavenie /ihriská,
bazén,športová hala/
b) kapacity športových zariadení odvíjať od maximálnej návštevnosti
c) v zóne nie je dovolené zriaďovať sklady, výrobné zariadenia, chov hospodárských zvierat.
Článok 7
Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia
1. Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy :
a) za hlavnú komunikačnú os cestnej dopravy na území obce Turany povaţovať cestu I/18
b) pripojenie Trusalovej na dopravnú sieť je z cesty I/18, rozšírenej o odbočovacie pruhy,
realizovať na kategóriu S 7,5/40 vo funkčnej triede C3
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c) zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest pre osobné autá a autobusy v Trusalovej
v pomere 1 : 2,5
d) daţďové vody zo spevnených plôch a parkovísk po prečistení doviesť recipientu
e) zriadiť zastávky SAD na ceste I/18 na obidvoch stranách komunikácie v polohe nástupu do
strediska CR Trusalová ako aj v Trusalovej
f) rešpektovať ochranné pásma cesty I/18
g) na pešie prepojenie riešeného územia s centrom obce realizovať chodník (komunikácia pre
peších) – funkčná trieda D3), vedený pozdĺţ jestvujúcej cesty I/18 (severný okraj)
h) systém ţelezničnej dopravy je bez zmeny
i) statickú dopravu realizovať v SCR Trusalová pre pasantov CR – R6.
2. Regulatívy v oblasti vodného hospodárstva :
a) ďalej rozvíjať vodovodný systém v sídle obce a SCR Trusalová
b) rozvody budovať tak, aby zabezpečovali aj potrebu poţiarnej vody – hydrantmi
c) pokiaľ to situácia umoţňuje budovať vodovodný systém ako okruhový, čím sa docieli
vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť dodávky v prípade porúch na
vodovodnom potrubí
d) rozvody zbytočne nepredimenzovať, dimenzie musia vychádzať z uvaţovanej zástavby
e) napojiť riešené územie na vodovodný systém obce Turany
f) vnútornú poţiarnu vodu zabezpečiť z rozvodu pitnej vody a z kaskád potoka Studenec
g) zabezpečiť zásobovanie SCR Trusalová pitnou vodou v súlade so zákonom č. 354/2006
Z.z.
h) veľkosť poţiarnej nádrţe na poţiarnu vodu riešiť v zmysle STN 92 0400 a vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z.
i) trasy vodovodu a kanalizácie z Trusalovej viesť v telese komunikácií s napojením na
obec Turany
j) vody zo spevnených plôch a parkovísk, znečistené ropnými látkami pred ich odvedením
do recipientu predčistiť v odlučovači ropných látok
k) vybudovaná stoková sieť musí byť v súlade s platnými normami a predpismi
l) rešpektovať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné platné STN 736822, 752102 atď.
m) pozdĺţ vodného toku Váh a Krpeliansky kanál ponechať manipulačný pás pre opravy,
údrţbu a povodňovú aktivitu v min. šírke 10,0 m od brehovej čiary
n) pozdĺţ vodného toku Studenec ponechať manipulačný pás pre opravy, údrţbu
a povodňovú aktivitu v min. šírke 6,0 m od brehovej čiary a pri ostatných drobných
tokoch 4,0 m od brehovej čiary
o) akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodnými tokmi odsúhlasiť
so správcom toku
p) rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
q) v prípade návrhu úprav koryta miestnych tokov zohľadniť ekologické hľadiská.
3. Regulatívy v oblasti elektrickej energie :
a) akceptovať súčasné trasy a zariadenia elektrických sietí a ich ochranných VN káblových
pásiem
b) realizovať nové trafostanice 22/0,4 kV podľa potreby.
4. Regulatívy v oblasti zásobovania zemným plynom a teplom : bez zmeny.
Článok 8
Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrno – historických hodnôt, ochrany prírody
a tvorby krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene
1.

Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno – historických hodnôt :
a) stavebník/investor kaţdej stavby vyţadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavba, atď.) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre uţ
v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania vyţiada (v zmysle zákona č.
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní) vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k
moţnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko / vyjadrenie AÚ SAV v Nitre
bude slúţiť ako podklad k stanovisku/rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR, alebo
krajskému pamiatkovému úradu v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu.
b) rešpektovať ustanovenia § 37, ods.3, zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje pamiatkový úrad.
V prípade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po
predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§ 7 – Archeologický ústav SAV).
c) povinnosť ohlásiť archeologický nález podľa § 40 zák.č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu, v súlade s § 127 zák.č. 50/1976 Zb.
d) ostatné ustanovenia v zmysle platného ÚPN.
2. Zásady a regulatívy pre ochranu a vyuţívanie prírodných hodnôt a prvkov ÚSES :
a) pri realizácii stavebných prác dodrţiavať ustanovenia zákona č. 543 z 25.júna 2002
o ochrane prírody a krajiny, najmä § 4 všeobecná ochrana rastlín a ţivočíchov a § 6
ochrana biotopov
b) zamedziť pôdnej erózii a degradácii pôdy pri výstavbe
c) rešpektovať územie európskeho významu SKUEV 0253 rieka Váh, spolu s brehovými
porastami v celej existujúcej šírke s vylúčením stavebných a iných negatívnych zásahov
d) koncepcia zelene musí rešpektovať pouţitie autochtónnych druhov drevín
e) ostatné ustanovenia v zmysle platného ÚPN
f) projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie doručiť na ŠOP
SR na vyjadrenie
g) v zmysle pôvodného ÚPN, spracovaného RÚSES okresu Martin, pre ochranu prírodných
hodnôt dodrţať nasledovné regulatívy :
- zachovať pôvodný charakter architektúry (architektonické prvky, materiál, úprava
a vyuţitie okolia stavby, príp. sídla)
- zosúladiť rekreačné a športové aktivity s poţiadavkami a záujmami ochrany prírody,
najmä vylúčiť intenzívnu rekreačnu zástavbu a zriaďovanie golfových ihrísk na
plochách určených pre rekreačné účely
- navrhované zariadenia pre cestovný ruch hodnotiť podľa zákona č. 24/2006 o
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
- všetky potencionálne antropogénne aktivity smerovať mimo genofondové lokality
a ekologicky významné segmenty
- kaţdú potencionálnu aktivitu, ktorá môţe mať na ne čo i len sekundárny vplyv je treba
riešiť v spolupráci so ŠOP SR
- minimalizovať reguláciu vodných tokov, v prípade regulácie časti úsekov preferovať
ekologicky vhodné postupy a materiály
- rešpektovať rieku Váh ako významný biokoridor, nezasahovať do toku
antropogénnymi činnosťami, ktoré by viedli k zmenám prietokovvých pomerov,
likvidácii brehového porastu a sťaţeniu migračných podmienok pre ţivočíchy, ktoré
viaţu svoju existenciu na vodné prostredie
- zachovať prírodný charakter potoka Studenec, nevykonávať činnosti, ktoré by viedli
k narušeniu jeho dna a následne poškodeniu existenčných podmienok jedincov mihule
potočnej
- nepripustiť vytváranie nových bariérových prvkov v recipientoch, existujúce prvky
postupne nahrádzať novými s minimálnym bariérovým efektom, resp. s prvkami,
umoţňujúcimi migrácie ţivočíchov
- vylúčiť zástavbu a iné aktivity zo severnej časti plochy určenej pre zariadenia
občianskej vybavenosti (parc.:č.Knč.3318/1 K.ú.Turany) kde sa nachádza
genofondová lokalita Stráne podľa RÚSES Martin. Na danej ploche sa nachádza
biotop európskeho významu Ra3- prechodné rašeliniská a trasoviská, s výskytom
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chránených druhov rastlín - ( Rosička okrúhlistá, Vstavačovec májový, Vstavačovec
Fuchsov, Všivec lesný, Borovica Limbová, Púpava Močiarna )
pri vyhradených plochách rekreácie zachovať vzrastlú zeleň s minimom rubných zásahov
obhospodarovanie lesných porastov v zmysle platného LHP
regulovať návštevnosť územia v jarnej a letnej sezóne v priestore NP Malá Fatra
regulovať návštevnosť územia v zimnej sezóne v prípade skutočnej návštevnosti nad
3000 os./deň
budovanie rekreačných zariadení (novostavby) regulovať v zmysle stanovených
limitov
uplatňovanie legislatívy pre vypúšťanie znečistených odpadových vôd z obydlí
a rekreačných zariadení
v lesných porastoch preferovať prirodzenú sukcesiu a autoreguláciu
zmeny v reţime tokov (teplotný, ţivinový, prietokový a pod.) posúdiť s ohľadom na
minimálne sanačné prietoky
zabrániť meliorácii lúčnych a pasienkových spoločenstiev
zabrániť vypúšťaniu znečistených odpadových vôd z obydlí, rekreačných zariadení,
prevádzok
zachovanie charakteru obhospodarovania a údrţby poľnohospodársky vyuţívaných
plôch
zachovanie prirodzených brehových porastov tokov, revitalizácia absentujúcich
a narušených porastov, preferovať pôvodné vhodné druhy
nezasahovať do územia NP Malá Fatra
zachovať narušené migračné trasy ţivočíchov v rámci celého katastrálneho územia
obce Turany.
Článok 9
Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

V oblasti odpadového hospodárstva :
a) zabezpečiť triedený zber odpadov
b) Trusalovú napojiť na vodovodný systém v súlade so zákonom NR SR č. 354/2006 Z.z.
c) Trusalovú pripojiť na obecnú kanalizáciu obce Turany
d) nebezpečný odpad likvidovať zmluvne v zmysle platných legislatívnych predpisov
e) rastlinný odpad z kosenia trávnikov a strihania zelene likvidovať v rámci areálu, alebo
zmluvne dohodnutým spôsobom (doporučené na miestnom PD)
f) ostatné ustanovenia bez zmeny.
2. V oblasti ochrany vôd a ovzdušia :
a) minimalizovať pouţívanie tuhých palív
b) organizačnými opatreniami zabezpečiť čistotu komunikácií (hlavne v jarných mesiacoch
včas upratať komunikácie po zimnom posype)
c) pri stavebných prácach zabezpečiť stavenisko proti šíreniu prašnosti dostupnými
technickými prostriedkami
d) včasné a účinné čistenie komunikácií pri výstavbe
e) chrániť spodné vody počas výstavby a hlavne počas prevádzky osadením odlučovačov
ropných látok na parkoviskách
f) medzi vyuţívanými objektami ustajnenia hospodárských zvierat a obytnými plochami
zabezpečiť odstup min. 200 m
g) nerozširovať existujúce funkčné vyuţívanie poľnohospodárskej plochy pre ţivočíšnu
výrobu z hľadiska jej moţného negatívneho vplyvu na navrhované plochy bývania.
3. V oblasti ochrany pôdy :
a) pri stavebných prácach zabezpečiť opatrnú skrývku ornice a jej spätné vyuţitie
b) zabrániť technickými prostriedkami erózii pôdy
1.
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c) zabrániť technickými prostriedkami ujazdeniu pôdy a jej degradácii.
4. V oblasti ochrany územia pred hlukom a vibráciami :
a) hlukové zaťaţenie z cesty I/18 eliminovať formou izolačnej zelene, oploteniami na
pozemkoch rodinných domov a úpravami na fasádach objektov
b) hlukové zaťaţenie z diaľnice eliminovať formou protihlukovej steny pri diaľnici alebo
iným technickým spôsobom
c) hlukové zaťaţenie z výrobno–logistického areálu eliminovať formou izolačnej zelene a
protihlukového valu výšky min. 3,5 m nad okolitý terén.
5. Legislatívne opatrenia :
a) v procese predprojektovej prípravy postupovať v zmysle zákona č. 24/2006
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie pri umiestňovaní zariadení pre cestovný
ruch.
Článok 10
Vymedzenie zastavaného územia obce
1.

Výsledné zastavané územie :
a) zväčšuje sa východná a západná hranica zastavaného územia o obalovú krivku lokalít
určených pre bývanie
b) nové navrhované hranice zastavaného územia v časti Trusalová
c) ostatné hranice v zmysle platného ÚPN.
Článok 11
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

1.
2.
3.

V dôsledku rozvoja bývania a návrhu centra CR v Trusalovej nie je potrebné vymedziť
ţiadne špeciálne ochranné pásma.
Ostatné hranice ochranných pásiem v zmysle platného ÚPN a ostatných legislatívnych
predpisov sa nemenia.
Pri výstavbe inţinierskych sietí rešpektovať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení
techn. vybavenia.
Článok 12
Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonávanie a sceľovanie pozemkov,
pre asanácie a pre chránené časti krajiny

1.

2.

Plochy pre sceľovanie pozemkov, veľkoplošnú asanáciu území a chránené časti krajiny nie
sú vymedzené. Sceľovanie pozemkov pre navrhované funkcie realizovať prirodzeným
spôsobom skupovaním od vlastníkov – nie sú vymedzené.
Plochy pre verejnoprospešné stavby tvoria poľnohospodárske pôdy, ktoré je potrebné pred
začatím výstavby vyňať a majetkovo vysporiadať.
Článok 13
Určenie časti obce, pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny

1.

Pre ţiadne časti obce, ktoré sú predmetom riešenia Zmeny a Doplnky č.1 ÚPN – SÚ Turany,
nie je potrebné obstarať ÚPN – Z.
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Článok 14
Zoznam verejnoprospešných stavieb
1.

Stavby pre dopravu :
- VPS 1.1 stavebné úpravy verejných komunikácií - 2112
- VPS 1.2 výstavba zastávok BUS – Trusalová -2112
- VPS 1.3 úprava cesty I/18 v polohe napojenia na Trusalovú - 2111
- VPS 1.4 dobudovanie dopravného prepojenia Trusalová – Šútovo - 2112
- VPS 1.5 dobudovanie cykloturistických trás Trusalová - 2112
- VPS 1.6 vybudovať obsluţnú komunikáciu Trusalová – 2112.
2. Stavby pre energetiku a telekomunikácie :
- VPS 2.1 siete verejného osvetlenia - 2112
- VPS 2.2 káblové rozvody NN - 2214
- VPS 2.3 výstavba nových trafostaníc – Turany a Trusalová - 2214.
3. Stavby pre vodné hospodárstvo :
- VPS 3.1 rozšírenie vodovodnej rozvodovej siete v obci Turany a Trusalová - 2222
- VPS 3.2 verejná splašková kanalizácia a ďalšie objekty, súvisiace s odkanalizovaním
Trusalovej- 2223
- VPS 3.3 dobudovanie hlavného kanalizačného zberača odpadových vôd do ČOV Vrútky
– 2223
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. V súlade s ustanovením § 28, ods.3 Stavebného zákona v platnom znení je
dokumentácia návrhu Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu Sídelného útvaru Turany
uloţená na Obecnom úrade v Turanoch na stavebnom úrade obce a na Krajskom
stavebnom úrade v Ţiline.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.5.2010.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce
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