ZMENA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE MORAVANY NAD
VÁHOM Č. 4/2016 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE
BARANIA ZEM
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zverejnený na pripomienkovanie
v zmysle § 6 ods.3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
Zverejnený na internetovej stránke
obce dňa
Dátum začiatku lehoty na
pripomienkové konanie
Dátum ukončenia lehoty
pripomienkového konania
Pripomienky zasielať
1. písomne na adresu: Obecný úrad,
Kostolecká 175/, Moravany nad
Váhom 922 21
2. elektronicky
na
adresu:
moravany@moravany.sk
3. ústne do zápisnice na Obecnom
úrade
4. telefonický kontakt:
033 – 77 25654047 / 5604683
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu
VZN dňa

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Moravany dňa: ................ 2018, uzn.
č. ......../2018 ObZ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Moravany nad Váhom č. .... /2018 zo
dňa ............... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie BARANIA ZEM zo dňa 14. novembra
2016.
ČLÁNOK 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany nad Váhom č. 4/2016 zo dňa 14.
novembra 2016 ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie BARANIA ZEM

sa

mení a dopĺňa takto:
1. v čl. 1 bode 1.2. sa vypúšťa text: „C-KN č. 1619/1 o výmere 2800m2, zastavaná
plocha a nádvorie; na parcele C-KN č.1618/27 o výmere 1089m2, orná pôda;
na parcele C-KN 1618/4 o výmere 2440m2, orná pôda; parcele C-KN 1618/2 o
výmere 7650m2, ostatná plocha; parcele C-KN 1618/29 o výmere 316m2,
ostatná plocha ; na parcele C-KN č. 1624 o výmere 5301m2, ostatná plocha;
na parcele E-KN č. 1618/1 o výmere 380m2, trvalý trávnatý; porast“
a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
„C-KN č. 1619/1 o výmere 2800 m2, zastavaná plocha a nádvorie; na parcele
C-KN č. 1622/18 o výmere 2050 m2, orná pôda; na parcele C-KN č. 1624 o
výmere 3303 m2, zastavaná plocha a nádvorie“
2. v čl. 1 bode 1.3. sa vypúšťa text: „1,9976ha“ a nahrádza sa textom „ 8 153 m2“.
3. v čl. 5 sa zrušuje text:
„5.1. Kópia katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s
vyznačením hraníc obecného chráneného územia
5.2.

Kópia mapy určeného operátu

5.3.

Súpis parciel

5.4.

Vzor tabule na označenie obecného chráneného územia“

a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
„5.1.

Kópia katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností
s vyznačením hraníc obecného chráneného územia, vrátane kópie mapy
určeného operátu

5.2.

Súpis parciel

5.3.

Vzor tabule s označením obecného chráneného územia“.
ČLÁNOK 2
ÚČINNOSŤ

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ................... 2018.

_______________________
Ing. Peter HULMAN
starosta obce

