VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 1/2017
o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica
Obec Brezovica na základe § 6 ods.1 a v súlade s § 2b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Čl. I
PREDMET NARIADENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy ulíc v obci
Brezovica
2. Grafické znázornenie ulíc je vyznačené v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu tohto
nariadenia.
Čl. II
SPÔSOB TVORBY NÁZVOV ULÍC A OZNAČOVANIE ULÍC
1. Názvy ulíc sa určujú v štátnom jazyku, t.j v slovenskom jazyku.
2. Súčasťou názvu ulice je slovo ulica.
3. Názvy ulíc možno určovať a meniť iba nariadením alebo dodatkom k tomuto
všeobecne záväznému nariadeniu.
4. Každý nový názov, či zmenu názvu ulice obec oznámi spôsobom v obci obvyklým,
tak, aby sa k nej mohli obyvatelia vyjadriť.
5. Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu.
ČL. III
URČENIE NÁZVOV ULÍC
1. Uliciam v obci Brezovica sa určujú tieto názvy:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Niže Vsi
Osloboditeľov
Zábiedovská
Vyševcová
Brezová
Cintorínska
Dolné Hrady
Pekárenská

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

Lány
SNP
Vyšné Hrady
8. mája
Školská
Mlýnska
Krátka ulica
Družstevná ulica
Nová ulica
Slnečná ulica
Skorušinská ulica
Priečna ulica
Ulica akad. maliara J. Havrilu
Farská ulica
Ulica ThDr. Martina Hrbču
Sv. Cyrila a Metoda
Ulica sv. Jána Pavla II.

2. Vyznačenie uvedených ulíc v bode 1 tohto článku sa nachádza v prílohe tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
3. Názvy a označenia podľa odseku 1 tohto článku je potrebné rešpektovať a používať
tak, ako boli určené.
4. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia sídla alebo bydliska sa používa plný
neskrátený názov ulice tak, ako sa uvádza v ods 1.
Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Brezovici č.. 1,
bod B-2 zo dňa 24. 02. 2017.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11. 03. 2017. Dňom účinnosti tohto nariadenia
stráca platnosť nariadenie č. 4/2016.
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