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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2017  
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného 

plánu obce 

(ÚPN-O) Kuchyňa č. 1/2016 

a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

obce Kuchyňa č. 10/02, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce 

Kuchyňa 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle  

§ 6 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.06.2017 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01.06.2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 01.06.2017  

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 12.06.2017 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa  

- elektronicky na adresu: kuchyna220@stonline.sk 

- faxom na číslo: 034/7785131  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12.06.2017  

_________________________________________________________________________ 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Na rokovaní OZ obce dňa: 14.06.2017  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.06.2017  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15.06.2017  

_________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

14.06.2017 uznesením č.3/2017, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.06.2017.  

 

Vyvesené: 01.06.2017  

Zvesené: 30.06.2017  



Obec Kuchyňa prostredníctvom svojho orgánu - obecného zastupiteľstva podľa § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon 

o obecnom zriadení) a v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení , sa uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa 

č. 3/17 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce 

(ÚPN-O) Kuchyňa č. 1/2016 

 

a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

obce Kuchyňa č. 10/02, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kuchyňa 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/17 zo dňa 14.06.2017, ktorým sa vyhlasuje 

Záväzná časť Územného plánu obce Kuchyňa sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. I 

 

Záväzná textová časť sa mení a dopĺňa v zmysle Prílohy č.1, ktorá je súčasťou tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 

Čl. II 

 

Záväzná grafická časť sa mení a dopĺňa v zmysle náložky Výkresu č. 9 - Výkres regulácie. 

Čl. III 

 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov ÚPN-O Kuchyňa č. 1/2016 je uložená s 

možnosťou do nej nahliadnuť na Okresnom úrade v Bratislave Odbor výstavby a bytovej 

politiky, na Obecnom úrade Kuchyňa a na príslušnom stavebnom úrade. 

 

Č. lV 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválilo 

dňa 14.06.2017 na svojom zasadnutí uznesením číslo 3/17  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňa 15.06.207 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Róbert Bujna 

starosta obce Kuchyňa 

 


