Obecné zastupiteľstvo v Brezovici
na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanoveniami § 27, odst. 3 Zákona č. 50/1976 Zb, v platnom znení a zákona č. 416/2001 Z. z.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 6 /2021
o záväznej časti
Zmien a doplnkov č. 2/2020 - Územný plán obce Brezovica

.
Úvodné ustanovenia
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmien a doplnkov č. 2/2020 - Územný plán obce
Brezovica, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Brezovici č. 2, zo dňa 12. 11. 2021.
Rozsah platnosti
Nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2/2020 - Územný plán obce Brezovica, vymedzeného v textovej
a grafickej časti uvedenej územnoplánovacej dokumentácie
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2020 - Územný plán obce Brezovica
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, súčasťou
územného plánu je Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2/2020 – Územný plán obce Brezovica, ktorá obsahuje
návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného
využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia
v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
Článok 1
Úvod
Všeobecne záväzné nariadenia obce Brezovica, schválené dňa 22.03.2013, ktorým bola vyhlásená Záväzná časť
územného plánu obce Brezovica, v znení schválených zmien a doplnkov, sa mení a dopĺňa vplyvom 1 zmeny a 3
doplnkov:
ZMENY:
Zmena Z2.1. sa nachádza v bývalom ochrannom pásme cintorína. Z dôvodu zrušenia ochranného pásma
cintorína, zmena Z2.1 mení územie s občianskou vybavenosťou na zmiešané územie s občianskou
vybavenosťou a rodinnými domami.
DOPLNKY - OBYTNÉ ÚZEMIE
Doplnok D2.1. sa nachádza v OÚ.02 – Pri hlavnej ceste. Doplnok 2.1 je určený na výstavbu cca 4 rodinných
domov.
Doplnok D2.2. sa nachádza v OÚ.03 – Za potok. Doplnok 2.2 je určený na výstavbu cca 6 rodinných domov.
DOPLNKY - REKREAČNÉ ÚZEMIE
Doplnok D2.3. sa nachádza v RÚ.03 – Rekreačné zariadenie Oravský háj. Doplnok 2.3 je určený na výstavbu
cca 1 apartmánového domu a 1 hospodárskeho objektu
Doplnok D2.4. sa nachádza v RÚ.04 – Rekreačný areál Teplica. Doplnok 2.4 je určený na výstavbu cca 3
rekreačných domov.
Vylúčený v rámci prerokovania návrhu
Článok 2
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania celého riešeného územia
Dopĺňa sa:
Zmeny a doplnky č. 2/2020 - Územný plán obce Brezovica dokumentuje predstavu formulovania hmotovo priestorovej štruktúry jednotlivých komplexných jednotiek katastrálneho územia obce, zásad funkčného využitia,
charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov
v súlade so zadaním.
Riešené katastrálne územie obce Brezovica je rozdelené na:
I. Zastavané územie obce
Rozdelenie zastavaného územia a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania celého
riešeného územia, vzťahujúce sa k týmto regulovaným priestorom, sú zdokumentované na výkrese č. 6 v M 1:10
000 a vo výkrese č. 3 a 5
v M 1: 2 000.
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Stanovenie regulačných opatrení navrhovanej výstavby je abstrahovanie koncepčného riešenia a jeho
formovanie do jednoznačne stanoviteľných prvkov pre riadenie územného rozvoja konkrétneho vymedzeného
územia.
a) Legislatívne regulatívy:
Ostáva nezmenené.
b) Funkčné regulatívy a
Dopĺňa sa:
ZMENY: Z2.1
– dopĺňajú sa regulatívy: hlavná funkcia – zmiešané územie = občianska vybavenosť a rodinné domy,
doplnková funkcia – nevýrobné služby s obmedzeným vplyvom na okolie, zeleň, podlažnosť – 2 nadzemné
podlažie(2NP),
koeficient zastavanosti – 0,50.
c) Priestorové regulatívy
Dopĺňa sa:
Max.
Koeficient
P.č.
Popis
podlažnosť
zastavanosti
a
b
c
d
Zmena Z2.1(Zmiešané územie pri
1 cintoríne)
2NP
0,50
2NP
2 Doplnok D2.1 (Obytné územie)
0,40
2NP
3 Doplnok D2.2 (Obytné územie)
0,40
2NP
4 Doplnok D2.3 (Rekreačné územie)*
0,30
Vylúčený v rámci prerokovania
5 Doplnok D2.4 (Rekreačné územie)**
návrhu
DOPLNKY – OBYTNÉ ÚZEMIE - DOPLNKY D2.1, D2.2.
ZOZNAM REGULOVANÝCH PRIESTOROV, do ktorých riešené doplnky patria
D2.1 - obytné územie OU.02 – Pri hlavnej ceste
D2.2 - obytné územie OU.03 – Za potok
Z hľadiska zabezpečenia plôch pre obytné územie pre uvedené zmeny a doplnky je potrebné dodržiavať
nasledovné regulatívy a podmienky pre jednotlivé regulované priestory, stanovené v schválenom ÚPN obce
Brezovica,
viď. záväzná časť územného plánu - str. 63 – str. 64.
Pre všetky lokality platí regulatív – riešiť stredné riziko radónu a nasledovné parciálne regulatívy:
D2.1 - ochranné pásmo vodného toku, zabezpečiť ½ zosuvné územie
D2.2 - zabezpečiť cca ½ zosuvné územie
DOPLNKY – REKREAČNÉ ÚZEMIE - DOPLNKY D2.3 a D2.4.
ZOZNAM REGULOVANÝCH PRIESTOROV, do ktorých riešené doplnky patria
D2.3 - rekreačné územie RU.03 - Rekreačné zariadenie Oravský háj
D2.4 - rekreačné územie RU.04 – Rekreačná areál Teplica Vylúčené v rámci prerokovania návrhu
Z hľadiska zabezpečenia plôch pre rekreačné územie pre uvedené zmeny a doplnky je potrebné dodržiavať
nasledovné regulatívy a podmienky pre jednotlivé regulované priestory, stanovené v schválenom ÚPN obce
Brezovica,
viď. záväzná časť územného plánu - str. 72.
Pre riešené zmeny a doplnky platia nasledovné parciálne regulatívy:
D2.3 - ochranné pásmo vodného toku Grúňový potok,
- splaškové odpadové vody akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade
so Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách.
-rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z., Zákon č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami a príslušné
platné normy STN 75 2102, STN 73 6822 a pod..
-v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 752102 „Úpravy riek
a potokov" požadujeme dodržať a zachovať ochranné pásmo dotknutého vodného toku Brezovica v šírke min. 4,0
m od brehovej čiary, brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte
stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
-v ochrannom pásme, ktoré žiadame ponechať bez trvalého oplotenia, nieje prípustná orba, stavanie objektov,
zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných
inžinierskych sietí.
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- osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s vodným
tokom umiestňovať za hranicou ochranného pásma.
- taktiež žiadame zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska
realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- upozorňujeme, že pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona
o vodách č.364/2004 Z.Z) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami
v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky
významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od
brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
-v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so Zákonom
č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami.
- jednotlivé stavebné objekty požadujeme umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vodného toku nad hladinu Q50
a osádzať s úrovňou prízemia min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov,
- ďalšiu projektovú dokumentáciu objektov predložiť správcovi vodného toku k vyjadreniu.
d) Regulatívy podmienok výstavby:
Dopĺňa sa:
Každý nový stavebný zásah je nutné posúdiť a zhodnotiť z hľadiska efektívnosti a intenzity využitia územia.
II. Územie mimo zastavaného územia obce – voľná krajina
Dopĺňa sa:
Pretože ostatné územia katastra obce predstavuje plocha medzi hranicou zastavaného územia a územím mimo
zastavané územie a pretože obidve územia sú nerozlučne zviazané a ovplyvňované.
Riešenými doplnkami sa zväčšuje zastavané územie obce a zmenšuje územie mimo zastavaného územia - voľná
krajina o cca 1,5562 ha.
Článok 3
Zásady a regulatívy zastavaného územia - obytné, zmiešané, výrobné a rekreačné územie
Dopĺňa sa:
Jednotlivé regulačné prvky sú dokumentované vo výkresoch č. 3, 4, 5 a 6.
a) Legislatívne regulatívy:
Ostáva nezmenené.
b) Funkčné regulatívy:
Dopĺňa sa:
ZMENY: Z2.1
– dopĺňajú sa regulatívy: hlavná funkcia – zmiešané územie = občianska vybavenosť a rodinné domy, doplnková
funkcia – nevýrobné služby s obmedzeným vplyvom na okolie, zeleň,
Opatrenia z hľadiska priestorovej regulácie pre ostatné lokality sú definované vo výkrese č. 3,5,6 a v Záväznej
časti ÚPN obce Brezovica, str. 63-64 a str. 72. Pre každú plochu je vo výkresovej časti (Výkres č. 3)uvedený kód
regulovaného priestoru, ktorý dokumentuje prevládajúcu funkciu + % zastúpenia, doplnkovú funkciu,
maximálnu výšku zástavby a koeficient zastavanosti (podlažnosti)
c) Priestorové regulatívy:
Dopĺňa sa:
ZMENY: Z2.1
– dopĺňajú sa regulatívy: podlažnosť – 2nadzemné podlažie(2NP), koeficient zastavanosti – 0,50.
Opatrenia z hľadiska priestorovej regulácie pre ostatné lokality sú definované vo výkrese č. 3,5,6 a v Záväznej
časti ÚPN obce Brezovica, str. 63-64 a str. 72.
d) Regulatívy podmienok výstavby:
Ostáva nezmenené
Článok 4
Zásady a regulatívy umiestnenia bývania, občianskeho vybavenia územia a výroby
Dopĺňa sa:
- BÝVANIE V BYTOVÝCH DOMOCH
Ostáva nezmenené.
- BÝVANIE V INDIVIDUÁLNYCH DOMOCH
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EKAPITULÁCIA:
Návrh Zmien a doplnkov č. 2/2020 - ÚPN obce Brezovica rieši Intenzifikácia a rozšírenie zastaveného územia
obce a má predpoklady vytvoriť spolu cca 10 nových bytových jednotiek v samostatne stojacich rodinných
domoch. Uvedené bytové jednotky predstavujú (pri obložnosti bytu – 3,5 obyv.) prírastok cca 35 obyvateľov.
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Ostáva nezmenené.
VÝROBNÉ ÚZEMIA
Ostáva nezmenené.
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH, KÚPEĽNÍCTVO
Dopĺňa sa:
Návrh Zmien a doplnkov č. 2/2020 - ÚPN obce Brezovica rieši rozšírenie rekreácie v doplnku D2.3
a v apartmánovom dome o cca 15 rekreantov a v D2.4 o cca 3 rekreačné domy, rodinného typu, pre cca 15
rekreantov Vylúčený v rámci prerokovania návrhu.
Článok 5
Zásady a regulatívy umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia
Regulatívy dopravné
Cesta III/2306 prechádza ťažiskom osídlenia obce a zabezpečuje vnútornú distribúciu dopravy do jednotlivých
častí obce.
Dopravná koncepcia zabezpečí
- prístup k jednotlivým navrhovaným lokalitám z miestnych komunikácií (D2.1 a D2.2),
- parkovanie osobných automobilov riešiť na vlastných parcelách,
-rešpektovať cestu III/2306 v jej existujúcej trase, rešpektovať šírkové usporiadanie a ochranne pásmo cesty
III/2306 mimo sídelného útvaru obce, ktorý je ohraničený dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec
obce v zmysle cestného zákona.
-dopravne napojenie lokalít s existujúcou komunikačnou sieťou riešeného územia realizovať podľa platných
technických predpisov a STN, dodržať mín. vzdialenosť križovatiek v zmysle STN.
-navrhované miestne komunikácie v závislosti od miestnych pomerov riešiť ako dvojpruhové s chodníkom,
v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN,
V obytných súboroch, pri objektoch občianskeho vybavenia, dopravných zariadeniach a športových
zariadeniach zriaďovať zariadenia na odstavovanie a parkovanie bicyklov, v súlade s platnou STN 73 6110,
parkovacie miesta s ochranou pre bicykle vytvárať aj na parkoviskách pri verejných inštitúciách, zariadeniach
výroby, zdravotníctva, kultúry.
-v ďalších stupňoch PD posúdiť škodlivé vplyvy dopravy - hluk, otrasy, znečistenie, v prípade potreby zapracovať
návrhy riešení na zníženie týchto škodlivých vplyvov.
Inžinierske siete:
-vybudovanie nových, rozšírenie a prípadnú rekonštrukciu inžinierskych sietí navrhnúť mimo ciest II. a III.
triedy,
- inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania v chráničkách dostatočnej
dĺžky, technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC – Správa a údržba Dolný Kubín, trasy
inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri
rekonštrukciách a prestavbách.
Regulatívy vodného hospodárstva
Rozvod pitnej vody
- rozšíriť rozvod vody,
Splašková kanalizácia
- zrealizovať navrhované rozvody splaškovej kanalizácie,
Dažďová kanalizácia
- odviesť dažďové vody zo spevnených plôch na terén a z časti do splaškovej kanalizácie(parkoviská),
- dažďové vody z parkovísk predčistiť v zostavách lapačov ropných látok.
- rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102 atď.,
- akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požadujeme odsúhlasiť so správcom toku.
Regulatívy rozvodov elektrickej energie
Pre zabezpečenie zásobovania obce elektrickou energiou je potrebné:
- rozšíriť a zokruhovať elektrické rozvody NN, prípadne TS,
- rozšíriť telekomunikačnú sieť,
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- prípojky VN na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové
- trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA a napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc
vo vlastníctve SSE-D - rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m.
- pri všetkých podzemných a nadzemných el vedeniach je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo
zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. §36.
Regulatívy rozvodov zemného plynu
Pre zabezpečenie zásobovania obce zemným plynom je potrebné:
- rozšíriť existujúce rozvody STL plynu,
- v zmysle zákona MHSR č. 656/2004 Z.z o energetike pre rozvody plynu dodržať stanovené pásma ochrany od
osi plynovodu na každú stranu,
- dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s., v
zmysle zákona 656/2004 Z.z.
Bezpečnosť a životné prostredie
Ostáva nezmenené.
Článok 6
Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie
Dopĺňa sa:
- V zmysle plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy, mesto je v rámci starostlivosti o životné prostredie, povinné prijať nasledovné
opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
-podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
-zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
-podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných
vodných zdrojov.
-V katastrálnom území obce Brezovica (ďalej len predmetné územie") sú evidované dve
odvezené/upravené skládky a jedna opustená skládka bez prekrytia.
-. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia), vyžadujúce zvýšenú ochranu
podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii . Svahové deformácie v predmetnom
území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.
- Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, ktoré môže negatívne ovplyvniť možnosti
ďalšieho využitia územia . Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:
a/výskyt potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b/redné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Článok 7
Zásady a regulatívy zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných
zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane
plôch zelene
OCHRANA PAMIATOK
Dopĺňa sa:
Požiadavky z ochrany a využitia kultúrnohistorických hodnôt:
- v územnom a stavebnom konaní týkajúcom sa všetkých líniových, ako aj veľkoplošných stavieb, v prípade takej
stavebnej činnosti, ktorá predpokladá zemné práce, je potrebné osloviť KPÚ Žilina,
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- v rámci akýchkoľvek zemných prác povinne ohlásiť prípadný archeologický nález podľa § 40 zákona č.49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v súlade s § 127 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÉ ZDROJE
Dopĺňa sa:
-zachovať ochranné pásmo vodných tokov.
EKOLOGICKÁ STABILITA
Dopĺňa sa:
Pri realizácii rekreačných objektov v D2.3 a D2.4 (Vylúčený v rámci prerokovania návrhu) je dôležité rešpektovať
ekostabilizačné prvky v krajine (napr. vodné toky). Nakoľko urbanizácia prináša zo sebou značné nepriaznivé vplyvy
na prírodné prostredie, nie je vhodné a žiaduce situovať výstavbu v tesnej blízkosti vodných tokov. Vodné
ekosystémy spolu s brehovými porastmi tvoria významné ekostabilizačné prvky v krajine a majú viacero dôležitých
ekologických funkcií ako napr. migračná, zoocenologická, estetická a pod.
Článok 8
Vymedzenie zastavaného územia obce
Dopĺňa sa:
Riešenými doplnkami sa zväčšuje zastavané územie obce a zmenšuje územie mimo zastavaného územia - voľná
krajina o cca 1,5562 ha.
Článok 9
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Ostáva nezmenené.
Článok 10
Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a scelovania pozemkov, pre asanáciu a pre
chránené časti krajiny
Ostáva nezmenené.
Článok 11
Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Dopĺňa sa:
Pre navrhované lokality nie je potrebné vypracovať územný plán zóny. Po prerokovaní a schválení Zmien
a doplnkov č. 2/2020 - Územného plánu obce Brezovica je možné pristúpiť k spracovaniu projektovej
dokumentácie jednotlivých aktivít k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Článok 12
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Zmeny a doplnky č.2/2020 - Územný plán obce Brezovica vymedzujú verejnoprospešné stavby v zmysle
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, za ktoré sa považujú stavby určené na verejnoprospešné
služby, pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia , stavby
pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, pre verejnú dopravu, pre
verejné školstvo, pre verejnú správu a podobne.
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY(VS)
Pre Zmeny a doplnky č.2/2020 - Územný plán obce Brezovica platia tieto VPS
VS.1. PRE DOPRAVU:
VS 1.3. realizácia navrhovaných miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
VS.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ
VS 2.1. rozšírenie rozvodu vody
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VS 2.3. realizácia rozvodov splaškovej kanalizácie,
VS 2.4. rozšírenie a zokruhovanie elektrických rozvodov NN
VS 2.6. realizácia navrhovaných plynovodov
Článok 13
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – viď. príloha
s názvom: Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záverečné ust anovenia
V súlade s ustanoveniami § 28, odst. 3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmeny a doplnky
č. 2/2020 - Územný plán obce Brezovica uložená na Obecnom úrade v Brezovici a na Okresnom úrade v Žiline,
odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli
obce, CUET a internetovej stránke obce Brezovica dňa 19. 10. 2021.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Brezovici dňa 12. 11. 2021
uznesením č. 2.
Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce, na CUET a na
internetovej stránke obce Brezovica dňa 16. 11. 2021.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. 12. 2021.

Marián Ujmiak
starosta obce
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