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oBEC nĺĺĺ.,Ý sLAVKov
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VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov

VZN nadobúda účinnosť

NAV/<Ií ĺl

obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov vo veciach územnej samospľóvy v zmysle $ 6 ods. ], s ] ]
ods. 4 písm' g) a s 2b ods. ] zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších právnych
predpisov vydóva toto:

vŠEoBECN{E Z^Y 
^ZNE 

NARIADENIE
o určení názvov ulíc v obci Malý Slavkov

. sl
Uvodné ustanovenia

l. obec Malý Slavkov (ďalej len 
',obec'o) 

týmto všeobecne závaznýmnariadením (ďalej len VZN)
určuje kompletný zoznatnulíc v obci Malý Slavkov.

2. Každá nová ulica bude uľčená novým dodatkom k vZN.
3. V zĺrysle $ 2b zakona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov,

obec určuje a mení nariadením nánw ulíc a iných verejných priestranstiev. V obci, kde je viac
ulíc alebo iných verejných priestľanstiev' má každá ulica alebo iné veľejné priestranstvo svoj
nézov. Nazvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce,
ĺa výzĺamné neŽijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú nazvy po Žijúcich osobách,
názvy dlhé, duplicitné, urážajice mĺavnosť' náboŽenské alebo národnostné cítenie, jazykovo
nesprávne anázvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

s2
Zoznamlĺ.líc

1. Vprílohe č. 1' ktoľá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú vobecednom poľadí uľčené
názvy ulíc v obci Malý Slavkov.

2. Názov ulice sa píše v zneni ako je uvedené v tomto vZN. Ako súčasť označenia ulice nie je
potrebné písať slovo ',ulicď'. Iné označenie ulice spojené s názovom' napr. cesta, námestie, je
súčasťou názvu ulice.



s3
Názov novej ulice

1. obecné zastupiteľstvo určilo tento názov novej ulice v lokalite parciel KN-C 640120,64015.
641/108, 64r/106, 64U74,6411103, 64vt\t, 647199, 64U72, 641196,641194,641192, 64U9r,
643139, 643137,643135,643133, 64313r,64315,644170,64418,64417 , 64415,645161,645164.
645150, 645152, 64317 ,643111,643113,643115,64318.643118,643120,643122,643/9, 643125,
643 127, 6421 5, 6421 8, 64r I 58, 64 r I 88, 63 5 12, 63 5 I 18, 63 5 120, 641 17 3, 641 190

Dlhá

s4
Povinnosti fozických a pľávnic\ých osôb

l. V súvislosti s pľijatím 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. pľeukaz totoŽnosti, Živnostenský list a pod.).
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Pľáva a povinnosti obce

1. označovanie ulíc ainých verejných priestranstiev ĺázvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.

2. Povinnosti pri označovaní ulíc upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 3ll2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti ooznačovaní ulíc ainých veľejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb.
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Záverečné ustanovenia
ĺÄvlt-

1. Toto všeobecne záväzné nariadeniď{+lzo22 schválilo obecné Zastupitel'sfuo obce Malý
Slavkov na svojom ľiadnom 

'asadnuií 
anu .&.5..!i..k{.!r-. 

"'r"esením 
p, .'.w.a., ' - ! ,l , t

2. Toto všeob ecĺe záväztré nariadenie rradobúda platrrosť a účinnosť oa .ľ|].:ľ{|.|,,'1.+:.!:.:.l.....l:{&'
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starosta obce



Príloha č. 1 k VZN č.4/2022 o uľčení názvov ulíc v obci Malý Slavkov

Poľ.
číslo

Názov ulice Katastrálne územie Poznámka

1 Dlhá obec Malý Slavkov Názov ulice schválený uznesení oZ č.

2 DľuŽstevná obec Malý Slavkov Pôvodný názov ulice

a
J Gerlachovská obec Malý Slavkov Pôvodný názov ulice

4. Golfová obec Malý Slavkov Názov ulice schválený uznesenimoZ č.9712016

5 Kľáľovská obec Malý Slavkov Nrĺzov ulice schválený uznesenim oZ č.25l20I5

6 Lomnická obec Malý Slavkov Pôvodný nazov ulice

7 Lúčna obec Malý Slavkov Pôvodný názov ulice

8 Pri iarku obec Malý Slavkov Nazov ulice schválený uzneseĺimoZ č.89l20I9

9 Sv. Michala obec Malý Slavkov Pôvodný názov ulice

10 Krátka obec Malý Slavkov Názov ulice schválený uznesenim oZ č. 89l20l9

lt Rovná obec Malý Slavkov Názov ulice schvalený umesenimOZ č.89l20l9


