OBEC D O L N Ý O H A J
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 15 /2012
o určení názvu ulíc.

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 13 /2012, dňa 03.07. 2012.
Vyvesené na úradnej tabuli od 04.07. 2012 do 19.07. 2012.
Účinnosť od 20.07. 2012.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj podľa ustanovenia § 6 ods. 1, a § 2 b ods. 1 zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj o určení názvu ulíc.
§1
Úvodné ustanovenie
1.Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je určenie názvu ulíc v
zastavanom území obce Dolný Ohaj.
2.Grafické znázornenie ulíc je vyznačené v situačnom pláne, ktorí tvorí prílohu tohto VZN.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Ulice sú súvislé komunikácie s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným
plánom obce na zastavanie.
§3
Určenie názvu ulíc
Pre označenie ulíc v zastavanom území obce Dolný Ohaj sa určujú nasledovné názvy:
1. Hlavná
/od križovatky obce Hul č.1 – až po Farský úrad č. 138 ( hlavná cesta) a tiež ulica
s predajňami Vikont, COOP Jednota a p. J. Petráš č. 484/
2. Vrštek
/od Farského úradu – po koniec obce č. 245 a č. 246 ( hlavná cesta smerom na Bešeňov)/
3. Olivová
/dolu farou č.275 – č. 299, pripoja sa i odbočka k pánovi Valkovičovi č. 511 /
4. J uraja Holčeka
/od Farského úradu ( Geríb) – po pani Gulášovú č. 152 a tiež odbočka k páni Kováčovej č.
165 a domy za budovou domu seniorov po pána V. Šuláka č.170 a tiež ulica smerom k ZŠ /
5. Geríb
/od pána J. Palacku č.221 po pána Ľ. Abrmana č.186, ďalej i odbočka k pánovi Porovčákovi
č. 185 a č. 488 /
6. Sestry Zdenky
/novovytvorená ulica – odpredané obecné pozemky až po p. O. Németha /
7. Nová
/ za pohostinstvo u Michala od č. 328 po Bartákových a tiež odbočka k pani Juríčkovej č.348
a pánovi S. Skačanovi č. 352/
8. Domovina
/ ulica smerom k ihrisku obe strany od č. 354 po penzion One a tiež odbočka k sýpke /
9. Kratina
/ od č. 392 p. Slobodník po č. 495 p. Ďurinu/
10. Kapusnica
/ ulica za KD/

11. Pri Mlyne
/ ulica smerom k mlynu/
12. Ulička
/ ulica za obecným úradom až dolu ku Kamenickým /
13. Antona Bernoláka
/ obecné nájomné byty /
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo
obce Dolný Ohaj.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 18.06. 2012.
Zvesené z úradnej tabule 03.07.2012

V Dolnom Ohaji 18.6. 2012

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce
Dolný Ohaj o určení názvu ulíc uznieslo dňa 03.07. 2012 uznesením č. 13/ 2012.

Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:

8

8
0
0

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20.07. 2012.
Vyvesené: 04.07. 2012
Zvesené:

19.07. 2012

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji 03.07. 2012

Doložky:


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol podľa § 6, ods. 3 zákona č.

369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce

od 18.06.2012



do 03.07.2012

pečiatka ......................

podpis:................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.

vyvesené na úradnej tabuli obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom

od 04.07.2012

do 19.07.2012

pečiatka ........................

podpis: .........................

VZN č. 15/2012 o určení názvu ulíc nadobúda účinnosť (pätnástym dňom od vyvesenia §
6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)
dňom 20.07.2012

pečiatka .........................

podpis: .........................

