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Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 
A. prerokovalo 
Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná č. 01/2022, ktorým sa mení a 
dopĺňa znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará 
osada. 
B. uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Nižná Slaná č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada 
v zmysle priloženého materiálu. 
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Dôvodová správa 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 opravuje chybu, na ktorú obec dodatočne 

upozornil Okresný úrad Rožňava, a to je nový názov ulice. Pôvodné VZN 04/2021 o zmene 
názvu ulice Stará osada hovorí o novom názve ulice „Ulica Hutnícka“, avšak obec má 
pripravenú evidenciu na ulicu s názvom „Hutnícka“. Nové VZN č. 01/2022 tak opravuje názov 
ulice na „Hutnícka“, aby sa zjednotili už vykonané úpravy a nevznikli tak príliš dlhé adresy pre 
občanov obecnej časti Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa. 
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Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v 
spojení s § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 

NÁVRH NA 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Obce Nižná Slaná č. 01/2022 

ktorým sa mení a dopĺňa znenie Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok I 
Predmet zmeny 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2021 sa mení nasledovne: 

1. V § 2: „Zmena názvu ulice“ sa text: 
„V časti obce Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa sa mení názov ulice z doterajšieho názvu: 
„Stará osada“ na nový názov: „Ulica Hutnícka“.“ 
mení na: 
„V časti obce Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa sa mení názov ulice z doterajšieho názvu: 
„Stará osada“ na nový názov: „Hutnícka“.“ 

 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názve ulice Stará osada, 

ktoré nie sú menené a dopĺňané touto novelizáciou, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
2. Na znení tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nižná Slaná sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižná Slaná dňa 16. 03. 2022 uznesením č. ...................... 
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli po jej schválení, t. j. od 01. 04. 2022. 
 

V Nižnej Slanej dňa 01. 03. 2022. 

 

Tibor Jerga 
starosta obce 

 


