Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021
ov \-'Vhlásení
zavaznej
časti, v Zmien a doplnkov č.
1 spoločného ÚPN obcí BUNETICE,
,
e,
,
, v
CIZATICE, OPINA a VTACKOVCE pre k.ú. VTACKOVCE , ktorým sa mení a doplňa VZN
č. 1/2009 a kt?rtm sa vymedzujft závä�n_,é časti Zmien a dopln,k�v č. 1 spoločného ÚPN obcí
BUNETICE, CIZATICE, OPJNA a VTACKOVCE pre k.ú. VTACKOVCE
Obec Vtáčkovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27
ods. (3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov ( stavebný zákon ) vydáva pre katastrálne územie obce Vtáčkovce toto Všeobecne
záyäzné nariadenie Obce Vtáčkovce:
Článok I.
1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuz1vania územia určené
v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou
časťou územného plánu obce tvoriace Prílohuč.1 tohto VZN č. 1/2021.
2. Vy�lasuje sa závä�á časť, �mien a doplnkov č.1 sp<:ločného ÚPN obcí BUNETICE,
CIZATICE, OPINA a VTACKOVCE pre k.ú. VTACKOVCE. Priestorové vymedzenie
územného plánu obce, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je
znázornená v Prílohe č.2 tohto nariadenia.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
Toto VZN č. 1/2021 nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyhlásenia zverejnením na
úradnej tabuli obce a podľa §27 ods.4 stavebného zákona ho obec zverejňuje po dobu 30 dní.

Mgr. Gabri�borová
s t a r o s t�\ b c e

Zverejnené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa: 22.10.2020
Predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa: 11.11.2020, 18.12.2020, 5.5.2021
Na VZN č. 1/2021 sa Obecné zastupiteľstvo vo Vtáčkovciach uznieslo uznesením č 170/2021 zo dňa 5.5.2021
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa: 6.5.2021
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : ............... .
Zvesené z úradnej tabule obce a web stránke obce po 30 dňovej lehote dňa: ............... .

