Obec Častá

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021
(NÁVRH)
o určení názvu ulice “Šípková"
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o určení názvov ulíc
v obci Č a s t á
Obecné zastupiteľstvo v obci Častá v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g)
a ustanovenia § 2b ods. l, s poukazom na ustanovenie § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo
dňa 13.12.2011 uznesením č. 77/OZ/2011 na Všeobecne záväznom
nariadení obce Častá č. 1/2011 (ďalej len "VZN").
§1
Účel VZN

1. Účelom tohto VZN č. 2/2021 je určenie názvu novej ulice v obci v

zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Nutnosť pomenovania novej ulice vyplýva najmä z prebiehajúcej
výstavby a nutnosti kolaudácie rodinných domov v stavebnej lokalite
“Ruža” za existujúcou Ružovou ulicou (v smere na obec Doľany).

§2
Názov novej ulice
1. Obecné zastupiteľstvo určilo názov novej ulice v stavebnej lokalite
“Ruža” nasledovne: „Šípková ulica“.
§3
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 so znením tohto VZN svoje príslušné doklady (napríklad
preukaz totožnosti, živnostenský list a pod.).

§4
Osobitné ustanovenie
1. Názov novej ulice (uvedený v § 2 ods. 1 tohto VZN) sa po nadobudnutí
účinnosti tohto VZN automaticky stáva súčasťou VZN č. 1/2011 o určení
názvov ulíc v Obci Častá a zapracuje sa do prílohy uvedeného VZN.
§5
Záverečné ustanovenia

1. Uvedený návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na webovom sídle
obce Častá na pripomienkové konanie občanom dňa 13. apríla 2021 a zvesený dňa:
................................................................................................................................
2. VZN obce Častá č. 2/2021 o určení názvu ulice “Šípková" bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v obci Častá č. ................................/2021
zo dňa ................................2021.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: ........................................2021.
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