VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2019
ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia Obce Gánovce
č. 1/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 1/2016.
Obec Gánovce v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1
1. Účelom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je zrušiť Všeobecne záväzné
nariadenia Obce Gánovce:
1.1. VZN č. 1/2003 o malých obecných službách vykonávaných na území obce Gánovce
zo dňa 14. 03. 2003.
1.2. VZN č. 3/2004 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na
území obce Gánovce zo dňa 16. 04. 2004, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 21. 08. 2004.
1.3. VZN č. 4/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy zo dňa 14. 05. 2004.
1.4. VZN č. 5/2004 o spôsobe číslovania stavieb súpisnými a orientačnými číslami na
území obce Gánovce zo dňa 14. 05. 2004.
1.5. VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Gánovce zo dňa
29.1.2016.
2. VZN uvedené v Čl. 1 tohoto VZN sa rušia z dôvodu zmeny legislatívy od doby ich
prijatia, pominutia dôvodov kvôli ktorým boli prijaté, nesúladu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo prijatím nových VZN upravujúcim tú istú činnosť bez doložky
zrušenia predchádzajúceho VZN.
Čl. 2
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach dňa 17. 06. 2019
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli a
zverejnením na webovom sídle obce dňa 01. 06. 2019 do 17. 06. 2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom
sídle obce Gánovce.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2004,
1/2016.
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Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli Obce
Gánovce a na webovom sídle Obce Gánovce od 01. 06. 2019 do 17. 06. 2019.
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnené na úradnej tabuli Obce
Gánovce a na webovom sídle Obce Gánovce od 26. 06. 2019 do 12. 07. 2019.

