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OBEC GYŇOV 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE GYŇOV 

 
č. 1/2016 

 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Gyňov – Zmeny a doplnky č. 1. 
 
 
 

 

 

 

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )  

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:      

 13.05.2016 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                          

 13.05.2016 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:     

 30.05.2016 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:    31.05.2016 

 

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 
15.06.2016 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.06.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

OBCE  GYŇOV   

 

č. 1/ 2016 zo dňa 15.06.2016  
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Gyňove na svojom zasadnutí dňa 15.06.2016 v súlade s ustanovením 

§ 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR 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 (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  

 

vydáva: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie, 
 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Gyňov – Zmeny  
 

a doplnky č. 1  

 

 
§ 1 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Gyňov – Zmeny a doplnky č. 1 (v úplnom znení s vyznačením zmien a doplnkov).  

 

2. Záväznou časťou sa  vymedzujú zásady a regulatívy funkčného využívania 

a priestorového usporiadania územia a určujú sa verejnoprospešné stavby, ktoré sú 

uvedené v prílohe č.1.  

 

 

§ 2 

 

1. Záväzné regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia platia pre 

administratívno-správne územie obce Gyňov. 

 

 

§ 3 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol vyvesený dňa 13.05. 2016. 

2. Návrh VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gyňove dňa 15.06. 2016.  

uznesením č. 97/2016. 

3. Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 15.06. 2016. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.07. 2016.  

 

            ......................................... 

       Mgr. Denisa VARGOVÁ  

                                   starostka obce  


