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Obec Malý Lapáš v zmysle § 2b ods. 1, § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2020 

o určení názvov ulíc 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto VZN je určiť pre novo-vybudované lokality rodinných domov označenie pre ulice, 

ktoré v týchto lokalitách vznikli alebo vzniknú.  

2. Nové ulice sú označené na mapovom podklade, ktorý je Prílohou č. 1 k tomuto VZN. 

§ 2 

Označenie nových ulíc 

1. Ulici, ktorá sa nachádza sa na parc. č. 440/267 sa určuje názov „Muránska ulica“. 

2. Ulici, ktorá je ľavou odbočkou zo „Zoborskej ulice“ v mieste križovatky s „Tribečskou ulicou“ na 

parc. č. 440/320 sa určuje názov „Oravská ulica“. 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši 

dňa 12. 03. 2020, uznesením č. 140/2020. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom 27. 03. 2020. 

 

 

 

 

V Malom Lapáši, dňa 13. marca 2020 PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

 starosta obce 
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Príloha č. 1 – Mapový podklad 

 


