OBEC NACINA VES
Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
IČO: 00325511, tel.č. 056/6498224, e-mail: nacinaves@nacinaves.sk

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2022
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O
Nacina Ves, a ktoré mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 k záväzným častiam
UPN-O Nacina Ves, VZN č. 3/2010 a VZN č. 2/2019

Návrh VZN
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18. 3. 2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: 18. 3. 2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do /včítane/: 4. 4. 2022
Doručené pripomienky /počet/: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nacinej Vsi dňa: 26. 4. 2022 uzn. č. .290/2022
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 27. 4. 2022
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od: 27. 4. 2022 do: 26. 5. 2022
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 26. 5. 2022
VZN nadobúda účinnosť dňom:

26. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Nacina Ves,
č. 1/2022,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Nacina Ves, a ktoré
mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 k záväzným častiam UPN-O Nacina Ves, VZN č. 3/2010
a VZN č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi v zmysle § 6, ods. 1, § 11, ods. 5, písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27, ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov sa uznieslo dňa 26. 04. 2022 na tomto Všeobecne záväznom nariadení k záväznej
časti Územného plánu obce (ÚPN-O) Nacina Ves po spracovaní Zmien a doplnkov č. 3:
Článok 1.
1) Vyhlasuje sa záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Nacina Ves.
2) Záväznú časť tvoria Zásady a regulatívy, vymedzené v zmysle § 13 ods. 3 písm. b) a ods. 4
písm. b) č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon), uvedené v prílohe tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 2.
Záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Nacina Ves bude uložená na:
 Okresnom úrade v Košiciach, odbore výstavby a bytovej politiky,
 na stavebnom úrade,
 na obci – Obecnom úrade v Nacinej Vsi.
Článok 3.
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nacina Ves bolo schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 26. 04. 2022 uznesením č. 290/2022.
Na úradnej tabuli bolo zverejnené dňa 27. 04. 2022 a účinnosť nadobúda 15. dňom od
jeho zverejnenia, a musí byť vyvesené na úradnej tabuli 30 dní od jeho schválenia, t. j.
do 26. 05. 2022.
V Nacinej Vsi dňa 26. 04. 2022
Anton Šandor
starosta obce

Príloha: Záväzná časť Zmeny a doplnky č. 3, ÚPN-O Nacina Ves

