Návrh vyvesený dňa: 25.9.2019
Schválené dňa: 28.10.2019
Vyvesené dňa: 30.10.2019
Účinnosť nadobúda dňa: 14.11.2019
Obec Margecany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Margecany
o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Margecany
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zjednotenie názvov už
existujúcich ulíc a verejných priestranstiev v obci a určiť zásady označovania nových ulíc,
prípadne zmeny názvov existujúcich ulíc .
2. Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev sa prihliada na históriu obce, na
významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy
dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo
nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

Čl. 2
Zoznam ulíc a verejných priestranstiev
1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN, sú v abecednom poradí uvedené
existujúce názvy ulíc a verejných priestranstiev v obci Margecany.
2. Názov ulice a verejného priestranstva sa píše v znení ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto
VZN.
3. Grafické znázornenie ulíc Bystrá, Dlhá, Hlinná, Hornádska, Hôrka, Jarná, Obchodná, Olše,
Partizánska, Požiarnická, Prešovská, Priečna, Školská, Veterná a Železničná tvorí
neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto VZN.
4. Grafické znázornenie ulice Rolová tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tohto VZN.
5. Grafické znázornenie ulice Samota tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tohto VZN.

Čl. 3
Zásady označovania nových ulíc a ich zmeny

1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev ako aj číslovanie stavieb upravuje
vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z..
2. Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať alebo meniť len schválením VZN alebo
dodatkom k už schválenému VZN.
3. Pred prijatím dodatkov k VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorých
predmetom bude určenie nového názvu ulice alebo verejného priestranstva alebo jeho zmena,
obec zriadi ako svoj dočasný poradný orgán názvoslovnú komisiu. Názvoslovná komisia bude
zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a odborníkov z radov občanov a bude mať
minimálne troch členov.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Margecany bolo schválené obecným
zastupiteľstvom v Margecanoch dňa 28.10.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Margecany nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. 14.11.2019.

Ing. Igor Petrik
starosta obce

PRÍLOHA č. 1
k VZN obce Margecany o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
Margecany
Názvy ulíc:
Bystrá
Dlhá
Hlinná
Hornádska
Hôrka
Jarná
Obchodná
Olše
Partizánska
Požiarnická
Prešovská
Priečna
Rolová
Samota
Školská
Veterná
Železničná

