Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 30.okóbra 2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: ...................... 2011
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: .............................2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: ................................2011

Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v zmysle § 6 odst. 1, § 11 odst. 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 sa uznieslo dňa .................... 2011na tomto všeobecnom záväznom
nariadení ÚPN-O Hranovnica :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2011
OBCE HRANOVNICA

ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica
vyhlásenej VZN Obce Hranovnica č. 1/2007 dňa 30.11.2007

Október 2011
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Článok 1
1. Nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce
Hranovnica vyhlásenej VZN Obce Hranovnica č. 1/2007 dňa 30.11.2007 tak ako
vyplývajú z ÚPN-O Hranovnica, Zmeny a doplnky č. 1 schválených Obecným
zastupiteľstvom v Hranovnici dňa ……………….(ďalej len ZaD č. 1) .
2. V záväznej časti sa v zásadách a regulatívov rozvoja uvedených v prílohe č.1 VZN č.
1/2007 zo dňa 30.11.2007 v bode A.1 - Zásady a princípy priestorového usporiadania
územia a funkčného využitia územia na konci textu prvej odrážky dopĺňa text „ ,vrátane
zmeny výkresu č. 8 spracovanej pod označením 8a v októbri 2011 vyplývajúcej zo
zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Hranovnica a v ňom doplnených zásad rozvoja územia
- krajinného celku KC1 a podmienok rozšírenia ťažby v lome Dubina“
Článok 2
Nariadenie platí pre správne územie obce Hranovnica, ktoré je identifikované
katastrálnym územím obce.
Článok 3
Dokumentácia schválených ZaD č. 1 je uložená spolu s pôvodnou dokumentáciou ÚPN-O
Hranovnica, na Obecnom úrade Hranovnica, na príslušnom stavebnom úrade a Krajskom
stavebnom úrade.

Ing. Martin Benko
starosta obce
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