
Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov v súlade s ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 a ust. § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení obce Trebejov č. 1/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

na území obce (ďalej len VZN).

Obec Trebejov 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2023

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Trebejov.

I. Časť
Úvodné ustamovenia.

1. Účelom tohto nariadenia je určenie názvov verejných priestranstiev na území obce Tebejov.
2. Pri určení názvov verejných priestranstiev postupuje obec v zmysle osobitných predpisov č. 1, §
    1 vyhlášky MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z.,
    ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o  
    číslovaní stavieb.

II. Časť
Určenie názvu verejných priestranstiev.

1. Týmto nariadením sa v obci Trebejov určujú nasledovné verejné priestranstvá:
     a) Verejné priestranstvo „Pred obecným úradom“
     b) Verejné priestranstvo „Pri kostole“
2. Grafické znázornenie verejných priestranstiev je neoddeliteľnou prílohou tohto nariadenia. 

III. Časť 
Lokalizácia verejných priestranstiev.

1. Novovzniknuté verejné priestranstvá uvedené v článku 2 ods. 1 toho VZN sa nachádzajú v
    lokalite katastrálneho územia obce Trebejov nasledovne:
    a) Verejné priestranstvo „Pred obecným úradom“ – parcely č. 2,3 
    b) Verejné priestranstvo „Pri kostole“- parcely č. 376/3



Obec Trebejov

IV. Časť
Záverečné ustanovenia.

1. Návrh tohto VZN: vyvesený na úradnej tabuli dňa 02.03.2023
2. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane) 16.03.2023
3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2023 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
    Trebejov na svojom zasadnutí dňa …........  uznesením …........
4. Toto VZN nadobudlo účinnosť..............

V Trebejove dňa …............

                                                                                             Ľudmila Dzubáková 
                                                                                                starostka obce



O B E C  TREBEJOV
______________________________________________________________

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

č. 1/2023
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce 
Trebejov.

Návrh VZN:  -  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 02.03.2023
-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 02.03.2023
-  zverejnený na webovom sídle obce  dňa : 02.03.2023

                          
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 16.03.2023

Doručené pripomienky (počet) : ..............

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v  .......................dňa ................  pod č. :  .............

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 02.03.2023
VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : …..................
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od 02.03.2023 do .............................
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 02.03.2023

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... .....

za obec : Ľudmila Dzubáková 
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