OBEC LIESKOVEC
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č.

3/2008
DODATOK Č. 4
KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIESKOVEC
MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, KTORÝM BOLI VYHLÁSENÉ
ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIESKOVEC
Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Lieskovec mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Lieskovec v znení
neskorších dodatkov.
Prvá časť
Zmeny a doplnky
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lieskovec č. 3/2008 sa mení a dopĺňa takto:
I.
V Druhej časti, v článku 1 sa za bod 1.b.11. vkladá text pod označením 1.b.12., ktorý znie:
1.b.12. Zmeny a doplnky č. 4
Vo funkčnej ploche skladov riešenej zmenami a doplnkami č. 4 realizovať len sklady priemyselných a poľnohospodárskych produktov s možnosťou umiestnenia obchodných priestorov.
II.
V Druhej časti, v článku 5,, bod 7. sa na konci vkladá text, ktorý znie:
Hranica zastavaného územia obce navrhnutá v platnom znení Územného plánu obce Lieskovec sa mení zahrnutím funkčnej plochy riešenej zmenami a doplnkami č. 4 do zastavaného územia.
III.
V Druhej časti, v článku 6,, bod 12. sa na konci vkladá text, ktorý znie:
Zmeny a doplnky č. 4
Záväzné je funkčné členenie plôch podľa výkresu č. 3 Zmien a doplnkov č. 4.

Druhá časť
Záverečné ustanovenia
Tento Dodatok č. 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 schválilo obecné
zastupiteľstvo v Lieskovci na svojom zasadnutí dňa 26.06.2019 uznesením č. 21/2019
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27.06.2019

Michal Turay
starosta obce Lieskovec
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