Príloha uzn. č. 5/2014 zo dňa 26.8.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GÁNOVCE
č. 3 /2014 zo dňa 26.8.2014
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Gánovce
vyhlásenej VZN Obce Gánovce č. 3/2008 zo dňa 28.3.2008 obecným zastupiteľstvom v
Gánovciach v znení zmeny.
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach 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 26.8.2014 na tomto všeobecnom záväznom nariadení :

Článok 1
Účel nariadenia
1. Nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Gánovce
vyplývajúce zo Zmeny 2/2013 Územného plánu obce Gánovce schválenej
Obecným
zastupiteľstvom v Gánovciach dňa 26.8.2014 (ďalej len Z 2/2013 ÚPN- O).
2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch
funkčného a priestorového usporiadania územia ktoré sú záväznou časťou ÚPN-O Gánovce a sú
uvedené v prílohe č. 1 VZN č. 3/2008 zo dňa 28.3.2010 v znení prílohy č. 1 VZN č. 2/2010 zo dňa
19.11.2010 sa menia podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
3. Priestorové vymedzenie obce – schémy záväzných častí riešenia v členení na schému členenia
regulačných celkov a schému verejnoprospešných stavieb ktoré sú prílohami záväznej časti
vyhlásenej VZN č. 3/2008 zo dňa 28.3.2010 v znení príloh VZN č. 2/2010 sa menia podľa príloh
tohto VZN - v. č. 9.1a a v.č. 10.1a.
Článok 2
Dokumentácia schválenej Zmeny 2/2013 ÚPN-O Gánovce je uložená spolu s pôvodnou
dokumentáciou ÚPN-O Gánovce na Obecnom úrade Gánovce, na príslušnom stavebnom úrade a
Krajskom stavebnom úrade (Okresnom úrade Prešov) .
Článok 3
Rozsah platnosti
Nariadenie platí pre správne územie obce Gánovce, ktoré je identifikované katastrálnymi územiami
Gánovce a Filice.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. dňom od vyvesenia (po schválení).
Vyvesené dňa : 8.9.2014

Zvesené dňa : 9.10.2014

Ing. Alžbeta Čekovská
starostka obce
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