
Obecné zastupiteľstvo obce Pozdišovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 27  ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov vydáva

pre územie obce Pozdišovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022
o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Pozdišovce.

 
Článok 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná  časť  Územného plánu obce Pozdišovce, vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením obce Pozdišovce 1/2018, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom, uzn. č. 6/2018 zo dňa 28.09.2018.
Zmeny a doplnky záväznej  časti  Územného plánu obce Pozdišovce vyplývajú zo záväznej  časti Zmien a doplnkov č.1  Územného
plánu obce Pozdišovce, schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 04/2022 zo dňa 24.6.2022

V zmenách a doplnkoch záväznej časti sa vymedzujú zásady a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a určujú sa
verejnoprospešné stavby.

Článok 2
Zmeny  a doplnky  záväzných  regulatívov  funkčného  a priestorového  usporiadania,  ktoré  vyplývajú  zo  Zmien  a doplnkov  č.1
Územného plánu obce Pozdišovce, platia pre administratívno-správne územie obce Pozdišovce.

Za dodržanie schválených záväzných časti zodpovedá schvaľujúcemu orgánu (Obecnému zastupiteľstvu) starosta obce Pozdišovce a
výkonné orgány samosprávy.

Článok 3

      (a.1) Návrh VZN obce Pozdišovce bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce Pozdišovce  
a na internetovej stránke obce www.pozdisovce.sk     dňa: 8.6.2022    

      (a.2) Návrh VZN obce Pozdišovce bol zvesený dňa: 23.6.2022

Návrh VZN obce Pozdišovce č. 01/2022 bol schválený  Obecným zastupiteľstvom obce Pozdišovce dňa  24.6.2022 uznesením OcZ 
obce Pozdišovce č. 04/2022

      (c.1) Schválené  VZN obce Pozdišovce  č. 01/2022 bolo zverejnené  vyvesením na úradnej tabuli Obce Pozdišovce
a zverejnené na internetovej stránke obce www.pozdisovce.sk dňa: 1.7.2022

      (c.2) Schválené VZN obce Pozdišovce  č. 01/2022 bolo zvesené dňa: 16.7.2022

      (d) Toto VZN obce Pozdišovce  č. 01/2022 nadobúda účinnosť dňom: 15.7.2022

.........................................
Ing. Ján Čižmárik v.r.

starosta obce Pozdišovce
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