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Obec Hostovice 
   Hostovice 171, 067 35 Pčoliné 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HOSTOVICE 
 

č. ../2021, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  

Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Hostovice 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hostovice súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) 
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 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 
 

Čl. 1 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a 
doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Hostovice.  
 
2.  Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Hostovice je uvedená 
v grafickej prílohe "Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby". 
 

Čl. 2 
 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Hostovice 
je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Hostovice, na spoločnom 
stavebnom úrade na Mestskom úrade v Snine a na Okresnom úrade v Prešove, 
odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania. 
 

Čl. 3 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom obce 
Hostovice uznesením č......... zo dňa ......... a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo 
dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce na dobu minimálne 30 dní. 
 
 
 
 
                                                                                  .......................................... 
                                                                                          Ing. Peter Čopák 
                                                                                            starosta obce 
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Príloha č.1:  
 
 
V záväznej časti územného plánu obce Hostovice, vyhlásenej Všeobecne 
záväzným nariadením obce č. 1, sa mení a dopĺňa: 
 
1. v článku 3 "Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využitia 
územia obce", bode 1) Zásady a regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania a využitia územia obce, sa v odrážke " - plochy rekreácie" 
pôvodný text nahrádza textom: 
     " - plochy rekreácie  v rekreačnom areáli Dobrovka, ploche pre 
individuálne rekreačné objekty Kyslovec/Kremenec a lokalite pre rekreačné 
chaty Hraby "  
 
2. v grafickej časti, ktorou je schéma záväzných častí s vyznačením 
verejnoprospešných stavieb, sa dopĺňa navrhovaná zmena funkčného využitia 
pozemkov parc.č. KNC 2077 a 4080 k.ú. Hostovice. 
 


