Obec Bádice
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2003
o určení názvov ulíc v obci Bádice
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach
na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 17.12.2003 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Obec Bádice týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný zoznam ulíc
v obci Bádice.
2. Každá nová ulica bude určená novým VZN, ktorý bude tvoriť novelu tohto VZN.
3. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce,
na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich
osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národné
cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
Čl. II
Zoznam ulíc
1. Názvy ulíc obce Bádice sú:

Hlavná
Poľná
Krížna
K vinohradom
Lesná
Pustá
Obchodná

2. Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto VZN. Ako súčasť označenia ulice
nie je potrebné písať slovo ,,ulica“.
Čl. III
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1. V súvislosti s prijatím tohto nariadenia, vzniká fyzickým a právnickým osobám podľa
osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených, povinnosť dať si do súladu
s týmto nariadením svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti, živnostenský
list a pod.)

Čl. IV
Práva a povinnosti obce
1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na
vlastné náklady.
2. Povinnosti pri označovaní ulíc upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach dňa 17.12.2003 a
nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli Obce.
3. Po vyvesení na úradnej tabuli Obce po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Obecnom
úrade v Bádiciach.

Darina Čelináková
starostka obce

Vyvesené: 02.12.2003
Zvesené: 17.12.2003

