
 

DODATOK č. 3    

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Paňovce č. 1/2007, doplnené VZN č. 1/2010 a VZN č. 
1/2011 o vyhlásení záväznej časti Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne 
územie Paňovce, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného 
územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce.    
__________________________________________________________________________________ 

Obec Paňovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,  podľa 

§ 6 ods.1 a  § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a podľa §27 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva pre katastrálne územie obce Paňovce tento Dodatok 

č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Paňovce č. 1/2007, doplnené VZN č. 1/2010, č. 1/2011 

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 a 2 Spoločného územného plánu obcí Debraď 

a Paňovce, katastrálne územie Paňovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 

č.3/2020 Spoločného územného plánu obci Debraď a Paňovce, pre katastrálne územie obce 

Paňovce.   

Článok I. 

1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 (zásady a regulatívy priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového 
usporiadania územia Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie 
Paňovce), uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č.3. 
 

 

Článok II. 

Návrh Dodatku č. 3 VZN Obce Paňovce č. 1/2007 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli Obce 
Paňovce a na internetovej stránke Obce Paňovce https://www.obecpanovce.sk/; dňa 05.03.2021 a 
zvesený dňa 22.03.2021   
 
Návrh Dodatku č. 3 VZN Obce Paňovce č. 1/2007 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Paňovciach 
dňa 14.05.2021 uznesením č. 3/2021  
 
Schválený Dodatok č. 3 VZN Obce Paňovce č.1/2007 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Obce 
Paňovce a na internetovej stránke obce Paňovce https://www.obecpanovce.sk/; dňa 18.05.2021 
a zvesený dňa 18.06.2021 
 
Dodatok č. 3 VZN Obce Paňovce č. 1/2007 nadobudol účinnosť dňom 18.06.2021   
   

 

 

Ing. Rozália Juhászová   

starostka obce   
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