OBEC IVANKA PRI NITRE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015

o určení názvov ulíc: Východná, Južná a Západná
v Obci Ivanka pri Nitre

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli:

14.09.2015

VZN vyvesené na úradnej tabuli:

30.09.2015

VZN nadobúda účinnosť:

15.10.2015

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre na základe ustanovenia § 6 ods.1 a v súlade s § 2 b
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plne
rešpektujúce ďalšie právne predpisy

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre (ďalej len nariadenie)
o určení názvov ulíc:
Východná, Južná a Západná v Obci Ivanka pri Nitre

Článok I
Úvodné ustanovenia:
1.) Účelom tohto nariadenia je určenie názvov ulíc.
2.) Pri určení názvov ulíc sa postupuje v zmysle osobitných predpisov čl. 1, § 1 vyhlášky MV
SR č.141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhlášky MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Článok II
Určenie ulíc:
Týmto nariadením sa v Obci Ivanka pri Nitre určujú nasledovné ulice:
- Ulica Východná
- Ulica Južná
- Ulica Západná

Článok III
Popis a lokalizácia ulíc:
1.) Novovzniknuté ulice sa nachádzajú v lokalite katastrálneho územia obce Ivanka pri Nitre
na základe Geometrického plánu č. 1/2014, zo dňa 13.03.2014 nasledovne:
a) Ulica Východná – parcela č. 437/22
b) Ulica Južná – parcela č. 437/37
c) Ulica Západná – parcela č. 437/1
2.) Grafické znázornenie ulíc je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.
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Článok IV
Záverečné ustanovenia:
1.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri
Nitre dňa: 30.09.2015, Uznesením č.: 83/2015-OZ a účinnosť nadobúda 15. dňom odo dňa
vyvesenia na úradnej tabuli obce.
2.) Schválenie nových ulíc zapíše obec do evidencie zoznamu ulíc a verejných priestranstiev.

V Ivanke pri Nitre, dňa 30.09.2015

Bc. Ľuboš G Á L
starosta obce
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