
OBEC LOVINOBAŇA 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 
č. 7/2007 

 

KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

LOVINOBAŇA PODĽA ZMENY  A DOPLNKU Č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani 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. v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti 

plánu obce Lovinobaňa podľa zmeny a doplnku č. 1. 

 

 

Prvá časť 

Zmeny a doplnky 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovinobaňa č. 4/2006 sa mení a dopĺňa takto: 

 

I. 

  V § 14 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie: 

 (12)   Rezervovať územie pre kľudovú komunikáciu funkčnej triedy D 1 k rodinnému domu. 

 

II. 

  V § 15 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie: 

 (5)    Vodovodnú prípojku pre rodinný dom trasovať verejným priestorom v koridore s inými  

 inžinierskymi sieťami. 

 

III. 

  V § 16 sa dopĺňa nový odsek 14, ktorý znie: 

 (14)   Pre rodinný dom zachovať autonómnu splaškovú kanalizáciu a autonómnu dažďovú 

 kanalizáciu. 

 

IV. 

  V § 17 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie: 

 (5)    Plynovú prípojku pre rodinný dom trasovať verejným priestorom v koridore s inými 

 inžinierskymi sieťami.  

 

V. 

  V § 19 sa dopĺňa nový odsek 10, ktorý znie: 

 (10)   Pre rodinný dom zachovať autonómny 1 kV rozvod z trafostanice ČERVENICA do 

 skrine  PRIS. 

 

VI. 

  V § 20 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

 (5)    Telefónnu prípojku pre rodinný dom trasovať verejným priestorom v koridore s inými 

 inžinierskymi sieťami.  

 

 

 



 

Druhá časť 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7 schválilo obecné zastupiteľstvo v Lovinobani na svojom 

zasadnutí dňa 22. 08. 2007 uznesením č. 5/2007. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. 09. 2007 

 

 

 

 

 

         Marian Lenhard 

                      starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa  24. 08. 2007. 

Zvesené z úradnej tabule dňa     10. 09. 2007. 


