
Návrh VZN zverejnený na vyhláškovej tabuli 
Obecného úradu Komjatice dňom 21.10.2019.  
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína 
plynúť10-dňová lehota počas, ktorej môžu FO 
a PO uplatniť pripomienku k návrhu 
v písomnej podobe, elektronicky alebo ústne 
do zápisnice na Obecnom úrade Komjatice 
v kancelárii  prednostu OCÚ. 

       
      Návrh VZN zvesený dňa 07.11.2019 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Komjatice 
č. 3/2019, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky ÚPN-O Komjatice č. 2 
a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Komjatice č. 5/2016, 
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ÚPN-O Komjatice. 

 



Obec Komjatice 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 Komjatice 
č. 3/2019, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky ÚPN-O Komjatice č.2 

a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
obce Komjatice č. 5/2016, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ÚPN-O Komjatice 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Komjatice č. 5/2016 zo dňa 8.9.2016, ktorým sa vyhlasuje 
Záväzná časť ÚPN-O Komjatice 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. 4 Návrh funkčnej 
a priestorovej regulácie. 

Čl. III 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov ÚPN-O Komjatice č.2 je uložená s možnosťou 
do nej nahliadnuť na Okresnom úrade v Nitre - Odbor výstavby a bytovej politiky, na 
Obecnom úrade Komjatice a na príslušnom stavebnom úrade. 

Č. lV 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
schválilo dňa 07.11.2019 na svojom zasadnutí Uznesením číslo 74/07112019. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňa 27.11.2019.  

 Peter Hlavatý, 
      Starosta obce Komjatice 
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