
Dodatok číslo 1 

K všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 

č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave, ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

Zmien a doplnkov č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká pri Morave na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 26 ods. (3) a § 27 ods. (3) zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva 

tento Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2019. 

 

VZN číslo 3/2019 o o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2/2017 Územného plánu obce 

Vysoká pri Morave bolo schválené uznesením č. 55/55/5/2019 zo dňa 27.06.2019. 

Dodatkom číslo 1 sa upravuje priestorové usporiadanie rozvojovej lokality B2 podľa prílohy 

č.1 tohto Dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 tak, aby návrh priestorového usporiadania v plnom 

rozsahu rešpektoval podmienky, regulatívy a zásady vychádzajúce z ÚP Zmeny a doplnky                 

č. 2/2017 spracovateľom Ing. Arch. Milanom Vankom. 

 

Tento dodatok číslo 1 k VZN č.32/2019 o o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2/2017 

Územného plánu obce Vysoká pri Morave bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 21.06.2022 a schválený uznesením číslo 335/29/3/2022. 

Tento Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 nadobúda účinnosť 15 – tym dňom odo dňa jeho vyhlásenia 

zverejnením na úradnej tabuli obce a podľa §27 ods.4 stavebného zákona ho obec zverejňuje po 

dobu 30 dní. 

 

Dušan  D v o r a n  v.r.  

starosta obce 

 

 

 

Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká pri Morave dňa 06.06.2022 

Dodatok schválený dňa 21.06.2022 uznesením č.335/29/3/2022  

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká pri Morave dňa 22.06.2022 

Dodatok zvesený z úradnej tabuli obce Vysoká pri Morave dňa  

Dodatok nadobúda účinnosť dňa  

 


