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Obec Kvakovce podľa § 2b ods.1, § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) 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  
č. 2/2020 

 
(ďalej len „VZN“) 

o určení názvu novej ulice  v obci Kvakovce 

   
Článok 1. 

Základné ustanovenie 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením o určení názvu novej ulice v Obci Kvakovce (ďalej len 
"všeobecne záväzné nariadenie") sa určuje názov novej ulice.  

 
Článok 2. 

Určenie názvu novej ulice 
 

1. V obci Kvakovce sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov: Včelárska ulica.  
2. Grafické vyobrazenie tejto ulice tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia pod číslom 1.  
 

Článok 3. 
Lokalizácia a popis novej ulice 

 
Včelárska ulica je nová ulica napojená na Ulicu Horárska a Posledná podľa vyobrazenia v grafickej 
prílohe číslo 1.  

 
Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je aj grafické vyobrazenie novej ulice v obci Kvakovce, ktorá 

tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN.  

2. Obec Kvakovce zapíše názvy ulíc určené týmto VZN do evidencie súpisných a orientačných čísiel. 

3. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 30. 4. 2020 a zvesený z úradnej 

tabule 18. 5. 2020 

4. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 18. 5. 2020.  

5. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 21. 5. 2020 

Uznesením č. 135/2020. 

6. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 22. 5. 2020 a zvesené bolo dňa 15. 6. 

2020.  

7. Toto VZN nadobúda účinnosť' dňa 15. 6. 2020.  

 
 
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ  

                 starosta obce  


