OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 43/2005,
ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Špačince
Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2b a podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Špačince.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť názvy ulíc z dôvodov
jednoznačného určenia ulíc v obci Špačince.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 2
Názvy ulíc v obci Špačince
1. Na základe naplnenia ustanovení príslušných zákonných noriem a v nadväznosti na
vykonané pomenovanie jednotlivých ulíc v obci Špačince, ako i na základe realizácie novej
individuálnej bytovej výstavby v obci Špačince, Obecné zastupiteľstvo obce Špačince určuje
tieto názvy ulíc v obci Špačince:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)

Poštová;
Poľovnícka;
Družstevná;
Veterná;
Horná;
Hlavná;
Mlynská;
Nad mlynom;
Čerešňová;
Ulička;

j) Na vŕšku;
k) Mierová;
l) Brehová;
m) Kaštieľska;
n) Pod kaštieľom;
o) Záhradkárska;
p) Hospodárska;
r) Športová;
s) Trnavská;
t) Krátka.

2. Názvy ulíc určené v ods. 1, patria uliciam vyznačeným v prílohe tohto VZN. Dislokácia
jednotlivých ulíc je zaznačená v mape - príloha č. 1 tohto VZN.
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TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 3
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
1. V súvislosti s prijatím tohto VZN vzniká fyzickým osobám 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 apod.).
Čl. 4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2006.

V Špačinciach dňa 14.12.2005

Ľubomír M A T L Á K
starosta obce Špačince

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince dňa 14. decembra 2005.
Vyvesené dňa: 15.12.2005
Zvesené dňa: 30.12.2005
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