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Všeobecne záväzné nariadenie č. 75/2017 ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch.

Obec Kocurany pri výkone samosprávnych funkcií v zmysle § 4 ods. 3, písm. d) a h) a podľa § 6
ods.  1  zákona SNR č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov
vydáva  toto  všeobecne  záväzné  nariadenie,  na  ktorom  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo
v Kocuranoch v zmysle § 11 ods.  4 písm. g) zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.  

§ 1
Úvodné ustanovenie

Schvaľuje sa Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch predložený obci Kocurany spoločnosťou
poverenou výkonom správy majetku:  Obecné služby Kocurany,  Kocurany č.105,  972 02,  IČO:
43918573.

§ 2
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kocurany č.  40/2007  zo dňa 16.  mája 2007 o
prevádzkovom poriadku športovo – oddychových areálov v Kocuranoch.

§ 3
Záverečné ustanovenia

1.  Toto  VZN schválilo  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Kocurany dňa  22.03.2017  uznesením číslo
512/25/2017 písm. b)  .
2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh  tohto  VZN  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  Kocurany a  na  internetovej  stránke  obce
Kocurany od 2.3.2017. Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej  tabuli  obce Kocurany a na
internetovej stránke obce Kocurany od 27.3.2017.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Kocurany.

V Kocuranoch dňa 22.3.2017

Ing. Vojtech Čičmanec v.r.
             starosta obce Kocurany


