
 
 

Obec Močenok 

 

 

NÁVRH 

 

 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 08/2019, 

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MOČENOK 

ZMENY A DOPLNKY Č.2 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:      27. 06. 2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:    27. 06. 2019 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:    27. 06. 2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:    27. 06. 2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:    12. 07. 2019 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 

 

Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

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

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa dňa xx.xx.xxxx  

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 08/2019 
 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MOČENOK 

ZMENY A DOPLNKY Č.2 

 
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 2 vypracovaný pre územie obce 

Močenok je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie 

obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. x.x – IV./OZ/2019  

z 31. 07. 2019. 

2) Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený 

územný plán obce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového  

územného plánu. 

 

 

§ 2 

Záväzná časť územného plánu obce Močenok 

 Zmeny a doplnky č.2 príloha 

 

1) Záväzná časť územného plánu Obce Močenok je zverejnená na web stránke 

www.mocenok.sk  

 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 

(www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2) Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO (územný plán obce) schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  
a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. Po vyvesení na úradnej 

tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

http://www.mocenok.sk/
http://www.mocenok.org/


4) Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom 

na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie 

a na vypracovanie dokumentácie stavieb.  

5) Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa 

stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov.  

6) Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade Močenok,       

na stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Nitre.  

 

V Močenku xx. xx. xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta Obce Močenok 

 


