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Všeobecne záväzné nariadenie
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Obecné zastupiteľstvo Zlatná na Ostrove v zmysle ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. j, a
§ 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

1

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Zmeny a doplnky č. 5/2022 Územného plánu obce Zlatná na Ostrove boli schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 27/2022 - 6 zo dňa 20.09.2022.
Článok 2
Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Zlatná na Ostrove č. 5/2022
Príloha
Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Zmien a doplnkov č.5/2022 Územného plánu obce Zlatná na
Ostrove, ktorou sa upravuje a mení záväzná časť Územného plánu Zlatná na Ostrove
vyhlásená VZN obce č. 7/2007 v znení Zmien a doplnkov č.1/2008, 2/2010, 3/2012
a 4/2019.
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Obecného
zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na
Ostrove dňa 20.09.2022.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 06.10.2022.

Zlatná na Ostrove, dňa 20.09.2022

Ing. Eva Varjúová
starostka obce
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