
 

 

 

 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2018,  

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce 

Letanovce. 

  
 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Letanovciach dňa 20.09.2018, a to uznesením č. 74/09/2018 ako 

 

VZN č. 6/2018 

 

Návrh VZN č. 6/2018 bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na 

úradnej tabuli obce  a webovom sídle obce od 3.9.2018  do 19.9.2018. 

 

Toto VZN č. 6/2018 bolo podľa § 6, ods.8.,9., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na 

úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 21.09.2018  a zvesené dňa 21.10.2018.  

 

 

Účinnosť nadobúda dňa 21.10.2018 

 

 

 



Obec Letanovce, podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu 

obce Letanovce a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Letanovce č. 1/2007 zo dňa 

4.10.2007, ktorým sa vyhlásila  záväzná časť Územného plánu obce Letanovce. 

 

vydává toto: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 6/2018, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 1/2015 Územného plánu obce 

Letanovce. 

 

Článok 1 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce vyhlasuje záväznú časť Zmeny a doplnku č. 1 obce 

Letanovce, ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a 

priestorového usporiadania územia v grafickej prílohe územného plánu obce. 

 

Článok 2 

 

1. Dokumentácia schválenej Zmeny a doplnku č. 1 k územnému plánu obce Letanovce  – je 

uložená na: 

- OcÚ Letanovce 

- Okresnom úrade v Košiciach, odbore výstavby a bytovej politiky 

- Spoločnom stavebnom úrade v Spišskej Novej Vsi 

 

Článok 3 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Letanovce č. 6/2018 sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Letanovciach  dňa 20.9.2018, uznesením č. 74/09/2018 pri splnení zákonnej 

podmienky na prijatie nariadenia hlasovaním 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Letanovce č. 6/2018 nadobúda účinnosť 30. dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli Obce Letanovce a webovom sídle Obce Letanovce. 

 

                                    Slavomír Zahornadský, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  

 

  


