
O B E C    D U L O V 

 
 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dulov č. 1/2015, 

ktorým sa právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, 

ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, ukladá povinnosť 

vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác  

 

 
                   
Návrh tohto dodatku k VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :       7. septembra  2015 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa :    7. septembra  2015 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :       7. septembra 2015 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:     17. septembra 2015 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 1:    18. septembra 2015

             

Schválené Uznesením č.        50/2015 

      

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce dňa:    10. decembra 2015 

   

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom:    ....................... 

 

 

          v.r. 

            Ing. Jozef Šamaj 
                 starosta obce 
 



Obec Dulov v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 

 
 

vydáva  tento 
 
 

Dodatok č. 1  k  

Veobecne záväznému nariadeniu obce Dulov č. 1/2015, 

ktorým sa právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť 

postihnutý povodňou, ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác  

 

 

 

I. 

 

 
1. Týmto dodatkom č. 1 k sa ruší článok 5 – Priestupky Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Dulov č. 1/2015, ktorým sa právnickej osobe a fyzickej osobe – 
podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, ukladá povinnosť 
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. 

 
 

II. 
 

1. Ostatné ustanovenia VZN obce Dulov č. 1/2015 zostávajú nezmenené. 
2. Na tomto dodatku č. 1 k VZN obce Dulov č. 1/2015 sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Dulove. 
3. Dodatok č. 1 k VZN obce Dulov č. 1/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od 

vyvesenia. 
 


