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Všeobecne zźryňznénaľĺadenĺe
dodatok č.l,

ktorým sa dopinaVšeobecne záväznénańadenie
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20.01,.202;0

29.0"J,.2020

06.oŻ.2oŻo
13.oŻ.2oŻo
01,.03.2020

úradná pečiatka
s

za obec

obecné zastupiteľstvo v obci Miloslavov na zélklade samostatnej pôsobnosti podľa
článku68ÚstavySlovenskejľepublikyavsúladesustanoveniami$2b,$2c,$6a$11 ods.

4 písm. g) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zľiadení v znení neskoľšíchpredpisov v spojení
s vyhláškou MV SR ć. 3ll20l3 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaníulíc
a iných veľejných priestranstiev a o číslovanístavieb v znení neskoľšíchdodatkov

vydáva
tento dodatok ě. 1,

ktoým

sa dopĺňa Všeobecne záväznénariadenie

ulíc a iných verejných priestľanstiev (ďalej len "VZN'').

č,.4l20I9 o určeníĺázvov

cl. I
Uvodné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné naľiadenie č. 4l20I9 o uľčeníĺázvov ulíc a iných verejných
priestranstiev v ěl. 9 ođs.4 sa mení nasledovne:
,,(4) Začiatok ulice sa obvykle určuje bliŽšou polohou k jednému, pľesne uľčenémubodu
v obci. V obci Miloslavov je uľčenýmbodom obecný úrad.".

(2) Pľíloha č. l k Všeobecne zćĺväznémunaľiadeniuč. 4l20I9
Ndzov ulice
Beňovského ulica
Beľnolákova ulica
Cédľováulica
Diamantová ulica
Dobšinskéhoulica
Dúhová ulica
Ďuľíčkoveiulica
Figová ulica
Jantáľová ulica
Jedľová ulica
Kľáľova ulica
Kľištáľová ulica
Malinová ulica
Moľušová ulica
obchodná ulica
opálová ulica
Perlová ulica
Poľná ulica
Rázusova ulica
Rubínová ulica
Smaragdová ulica
Smreková ulica

Zafíroválllica

sa dopĺňa nasledovne:

Čast'obce
AlŽbetin Dvoľ
AlŽbetin Dvoľ
Miloslavov
Miloslavov
Alžbetin Dvor
Miloslavov
Alžbetin Dvor
Miloslavov
Miloslavov
Alžbetin Dvor
AlŽbetin Dvoľ
Miloslavov

Miloslavov
Miloslavov
Miloslavov
Miloslavov
Miloslavov
Alžbetin Dvor
AlŽbetin Dvoľ
Miloslavov
Miloslavov
AlŽbetin Dvoľ
Miloslavov

(3) ostatné články Všeobecne zźxäznéhonaľiadenia ě. 4l20I9 o určenínázvov ulíc a iných
verejných pľiestľanstiev sa nemenia a zostávajú v platnosti.

(a)

obec vydá úplnéznenie VZN č. 4l20l9 o uľčenínázvov ulíc a iných verejných
pľiestranstiev v znení dodatku a zverejní ho na webovom sídle obce Miloslavov.
ct.2
Zá*erečné ustanovenĺa

(1) Návrh tohto dodatku č. 1 k VZN bol zveľejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
Miloslavov v zákonom stanovenej lehote.
(2) Tento dodatok č.l k VZN bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce
Miloslavov č,. 7 12020 zo dňa 06.02.2020.
(3) Tento dodatok č. 1 k Všeobecne zźlväzĺému
nariadeniu č,. 4l20l9 o určenínázvov ulíc
a iných veľejných pľiestľanstiev nadobúda platnosť 1. maľca Ż020.

V Miloslavove dňa I3.o2.2o2o

Milan Baďanský
starosta obce

