Návrh VZN obce Kokošovce, ktorým sa vyhlasujú
zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu obce Kokošovce

Obec Kokošovce
082 52 Kokošovce 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOKOŠOVCE
č. ../2019,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.2/2019
Územného plánu obce Kokošovce
Obecné zastupiteľstvo obce Kokošovce v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie:
Čl. 1
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2/2019
záväznej časti Územného plánu obce Kokošovce.
2. Zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu obce Kokošovce sú uvedené
v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a v grafickej prílohe "Schéma
záväzných častí, verejnoprospešné stavby".
Čl. 2
Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce je
uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Kokošovce, na spoločnom
stavebnom úrade na Mestskom úrade v Prešove a na Okresnom úrade v Prešove,
odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania.
Čl. 3
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Kokošovce uznesením č.../2019 zo dňa .....2019 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom
odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce.

...................................
Mgr. Miroslav Skička
starosta

Príloha VZN obce Kokošovce č. ../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce:

Záväzná časť územného plánu obce Kokošovce, vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením obce č. 38/2019, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 4 "Verejnoprospešné stavby, plochy pre vybrané verejnoprospešné stavby a na
vykonanie asanácie" sa v bode (2) „Zoznam verejnoprospešných stavieb“ dopĺňa položka:
A, 11. Oddychová zóna Medzi jarky.
2. V čl. 4 "Verejnoprospešné stavby, plochy pre vybrané verejnoprospešné stavby a na
vykonanie asanácie" sa v bode (3) „Zoznam plôch pre verejnoprospešné stavby“ dopĺňa
položka:
A, 11. Plocha pre oddychovú zónu Medzi jarky.

