OBEC STAKČÍN
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Stakčín
číslo .../2021 zo dňa ..........2021, ktorým sa vydáva záväzná časť
Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Stakčín
Zverejnením Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia číslo .../2021 zo dňa
..........2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce
Stakčín, dňa 25. novembra 2021 začína plynúť 10 – dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
a právnické osoby uplatniť zdôvodnené pripomienky k návrhu:
a) v písomnej forme na adresu: Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín
b) v elektronicky na e-mailovu adresu: stakcin@stakcin.eu
c) ústne do zápisnice: na Obecnom úrade v Stakčíne
Lehota na pripomienkovanie končí dňa 05. decembra 2021
Pripomienkou, ktorá bude zdôvodnená, možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé kto ju predkladá. Na ostatné podnety spracovateľ
nariadenia nemusí prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky
uplatnené po 10 – dňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Príloha:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Stakčín
číslo .../2021 zo dňa ..........2021
ktorým sa vydáva záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Stakčín
Obec Stakčín vydáva podľa § 6 ods. 1 § 11 ods. 4 písm. g) zákona číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 odseku 3 zákona číslo 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Stakčín:
Článok 1
Základné ustanovenia
/1/ Vyhlasuje sa záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Stakčín (ZaD
č. 4 ÚPN-O Stakčín).
/2/ Záväzná časť ZaD č.4 ÚPN-O Stakčín je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tohto VZN.
Článok 2
Uloženie záväznej časti ZaD č. 4 ÚPN-O Stakčín
Dokumentácia schválenej záväznej časti ZaD č. 4 ÚPN-O Stakčín je uložená a možno do nej
nahliadnuť
a) na Obecnom úrade
b) na Stavebnom úrade v Stakčíne
c) na Okresnom úrade v Prešove – na odbore výstavby a bytovej politiky
Článok 3
Záverečné ustanovenia
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Stakčíne uznesením č. .../2021 dňa ......2021
VZN nadobúda účinnosť 30-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, teda dňa
.....2021.

Miroslav Bober
starosta obce

Schválené dňa: ................. (Uznesením č. ......./2021)
Vyvesené dňa: .................
Účinné od dňa: .................

Príloha: Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Stakčín

