Návrh VZN č. 1/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou dňa: 11.4.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrnčiarovce nad Parnou dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:
Dňom vyvesenia VZN začína plynúť 10-dňová lehota počas, ktorej môžu FO a PO uplatniť
pripomienky k návrhu v písomnej podobe, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom
úrade v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou na základe ustanovenia
§ 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 31/2003 o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva pre
územie obce Hrnčiarovce nad Parnou tento návrh VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území
obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Hrnčiarovce nad Parnou týmto všeobecne záväzné nariadením /ďalej len VZN/
určuje kompletný zoznam ulíc v obci Hrnčiarovce nad Parnou. Označenie názvov ulíc
a verejných priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu
o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácii obyvateľov, turistov
a návštevníkov obce.
2. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev vedie Obecný úrad obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Článok 2
Zoznam ulíc
1. Doterajšie názvy a pomenovania ulíc ostávajú v platnosti bez zmien a tvoria
neoddeliteľnú prílohu tohto VZN.
2. Názvy a označenia ulíc podľa odseku 1 tohto VZN je treba rešpektovať a používať tak,
ako boli určené pre príslušnú ulicu, priestranstvo alebo časť obce.
Článok 3
Označovanie ulíc
1. Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle
vyhlášky MV SR č. 31/2003 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o
číslovaní stavieb.
2. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu, ktorá sa nachádza
najbližšie k miestu vyústenia ulice od stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí.
3. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.

4. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce,
významné nežijúce osoby, významných rodákov, prírodné charakteristiky územia,
polohu a pod.
5. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.
Článok 4
Nové názvy ulíc
1. V záujme rozvoja obce, berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstavbu podľa územného
plánu obce sa určujú nové pomenovania a názvy ulíc:
- Poľná – je situovaná od existujúcej Voderadskej /RD orientačné číslo 33/ po
Brodnú ulicu /RD orientačné číslo 13/
- Východná – je situovaná od existujúcej Kostolnej /RD orientačné číslo 45/ po
Mlynársku ulicu /RD orientačné číslo 13/.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Hrnčiarovce nad Parnou na svojom zasadnutí dňa ..................... uznesením č..........
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 nadobúda účinnosť dňom ................
V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa ..........

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

Príloha č. 1
ZOZNAM NÁZVOV ULÍC v obci Hrnčiarovce nad Parnou.
Ulica:
1. Alejová
2. Alexyho
3. Bajkalská
4. Brodná
5. Cíferská
6. Cintorínska
7. Dlhé Lúky
8. Drobná
9. Facková
10. Farská
11. Františka Hečku
12. Hliníky
13. Hrnčiarska
14. Kostolná
15. Krátka
16. Lávková
17. Mlynárska
18. Mostová
19. Nová
20. Poľná
21. Sv. Martina
22. Športová
23. Vinohradnícka
24. Voderadská
25. Východná

