VZN
VZN 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Gruzovce
Dátum zverejnenia návrhu VZN: 30.05.2022
Schválené obecným zastupiteľstvom v Gruzovciach dňa: : 17.06.2022
Číslo uznesenia:22/2022
Vyhlásené VZN: 18.06.2022
Účinnosť VZN: 04.07.2022

Všeobecné záväzné nariadenie obce Gruzovce Číslo: VZN - 1/2022

OBEC

GRUZOVCE

v súlade s ustanoveniami § 2b ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 a 3 Vyhlášky MV SR č.31/2003 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GRUZOVCE
č. 1/2022

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gruzovce.

§1
Účel a predmet
1)Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d. zákona č. 221/1996 Z.z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a podľa §2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení
2) Predmetom tohto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) je určiť názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev(ďalej len „ulica“) v obci Gruzovce.

§2
Určenie názvu ulíc
1) Názvy ulíc sú určené s prihliadnutím na:
históriu obce
významné nežijúce osobnosti
významných rodákov
veci a pod.
2) Obec Gruzovce neurčuje názvy ulíc, z dôvodu malého počtu domov.
3) Zmenu názvu ulice a názov novej ulice schvaľuje obecné zastupiteľstvo formou dodatku k
tomuto nariadeniu.
§3
Spoločné ustanovenia
Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a verejných priestranstiev vedie
obec – obecný úrad v Gruzovciach, starosta obce.
Označenie ulíc názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.
Pripevňovanie orientačných tabúl s určeným názvom na stavby nachádzajúce sa na ulici
zabezpečí obec podľa osobitných predpisov.

§4
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach prerokovalo toto Všeobecne záväzné nariadene na
zasadnutí dňa 17.06.2022 a schválilo ho uznesením č. 22/2022.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 04.07.2022.

Martin Petík,BBA.
starosta obce

