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Obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1, § 11
ods. 4 písm. g) a § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov v y d á v a toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Malý Slavkov (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN)
určuje kompletný zoznam ulíc v obci Malý Slavkov.
2. Každá nová ulica bude určená novým dodatkom k VZN.
3. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov,
obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V obci, kde je viac
ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj
názov. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce,
na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách,
názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo
nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
§2
Zoznam ulíc
1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú v obecednom poradí určené
názvy ulíc v obci Malý Slavkov.
2. Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto VZN. Ako súčasť označenia ulice nie je
potrebné písať slovo „ulica“. Iné označenie ulice spojené s názovom, napr. cesta, námestie, je
súčasťou názvu ulice.

§3
Názov novej ulice
1. Obecné zastupiteľstvo určilo tento názov novej ulice v lokalite parciel KN-C 645/13 a 638/2:
Golfová.
§4
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1. V súvislosti s prijatím tohto VZN, vzniká fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných
zákonov a v lehotách v nich uvedených, povinnosť dať si do súladu s týmto VZN svoje
príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti, živnostenský list a pod.).
§5
Práva a povinnosti obce
1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.
2. Povinnosti pri označovaní ulíc upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Malý
Slavkov na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. 06. 2016 uznesením č. 97/2016.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť od 01. júla 2016.

Ladislav Oravec
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov
Por.
číslo

Názov ulice

Katastrálne územie

Poznámka

1.

Družstevná

Obec Malý Slavkov

Pôvodný názov ulice

2.

Gerlachovská

Obec Malý Slavkov

Pôvodný názov ulice

3.

Lomnická

Obec Malý Slavkov

Pôvodný názov ulice

4.

Lúčna

Obec Malý Slavkov

Pôvodný názov ulice

5.

Sv. Michala

Obec Malý Slavkov

6.

Kráľovská

Obec Malý Slavkov

7.

Golfová

Obec Malý Slavkov

Pôvodný názov ulice
Názov ulice schválený uznesením OZ č.
25/2015
Názov ulice schválený uznesením OZ č.
97/2016

