Návrh
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na základe § 6, § 11 ods. 4 písmena g/ a § 4 ods. 5 písm. a)
bod 1. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov
a v súlade s § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a
doplnkov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levice č. 147 o určení názvov ulíc
§ >
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice
novovzniknutých ulíc v lokalitách Krížny vrch a Podhradie.

upravuje

určenie názvov

§2
Určenie názvov ulíc
1. V lokalite Krížny vrch (viď príloha č. 1) sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov
Včeláriková ul.
2. V lokalite Podhradie (viď príloha Č. 2) sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov Hradná ul.
§3
Spoločné ustanovenia
1. Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v § 2 je znázornené v situačných plánoch č.
1 a 2, ktoré tvoria prílohy tohto nariadenia.
2. Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná mesto Levice na vlastné náklady.
3. V súvislosti s prijatím tohto nariadenia vzniká fyzickým osobám a právnickým osobám podľa
osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených povinnosť, dať si do súladu s týmto
nariadením svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti, živnostenských list...).

§4
Záverečné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného
nariadenia č. 147 o určení názvov ulíc dňa 26. 09. 2019 a toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňa..........................
Toto VZN bolo vyvesené dňa

VYVESENÉ:

.g -09- 2019

RNDr. Ján Krlík
primátor mesta
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ETRS89
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: ETRS89
SÚRADNICE LOMOVÝCH BODOV GEOGRAFICKEJ OSI ULICE
ELIPSOIDICKÄ ŠÍRKA AB:
vicí technická správa

ELIPSOIDICKÄ DLŽKA AB:
vid technická správa

ELIPSOIDICKÁ VÝŠKA AB:
■

viď technická správa

i

geodetická

KANCELÁRIA

URBAN -LAUKO

Geodetická kancelária URBAN - LAUKO s.r.o.
Rozmarínová č. 6, 934 01 Levice, IČO: 36 796 336

KRAJ:

Nitriansky

OKRES:

Levice

OBEC;

Levice

ZAMERAL:

ČASŤ OBCE:

Levice

PODPIS:)

ULICA:

Hradná

OCB (orientačné Čisto):
SCB (súpisné číslo):

Ing. Pavel Lauko

Geodetická kancelária
'urban - LAUKO, spol. s r.o.

’ Rozmarínová 6, 934 01 Levice
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