Materiál na 11. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2019

NÁVRH č. 10/2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER č.
O ZMENE NÁZVU ČASTI ULICE MESTA

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. ..... o zmene názvu časti ulice mesta

Spracoval a predkladá: Názvoslovná komisia pri MsZ Veľký Meder

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Meder
č.
o zmene názvu časti ulice mesta
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi v zmysle ods. 1, § 2b zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ods.4, §5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Veľký Meder č. 131 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v meste Veľký Meder m e n í názov časti ulice v lokalite
v katastri Veľký Meder, Parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo
3739/1, 4, 5, 12, 13, 14 - podľa situačnej mapy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia
– premenovaním severnej časti ulice Štúrovej v úseku medzi ulicami Sv. Štefana
a Orechová ulica, na
námestie László Kovácsa – Kovács László tér
Čl. 2
Nadobudnutím právoplatnosti tohto nariadenia sa so schválenými názvami doplní príloha č.1
a príloha č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder č. 131 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Veľký Meder .
Čl. 3
Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom
Mederi dňa ..................a nadobudne právoplatnosť 15. dňom zverejnenia .

primátor mesta

Dôvodová správa
Na základe § 4 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z. sa určujú názvy ulíc a verejných
priestranstiev všeobecne záväzným nariadením obce.
Mestské zastupiteľstvo Veľký Meder navrhlo premenovať ulicu z nasledujúcich
dôvodov:
a) pomenovanie spadá do logického celku okolia pomenovania ulíc vo Veľkom
Mederi v tejto lokalite
b) odôvodnenie podľa návrhu dekana Mgr. Józsefa Mahulányiho, miestneho farára
podľa prílohy č. 2.
Vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta Veľký
Meder: V dňoch od ......2019 do .......2019 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta
Veľký Meder o určení názvu premenovanej ulice mesta.
Stanovisko Názvoslovnej komisie:
Názvoslovná komisia zo dňa 02.10.2019 prijala nasledovné uznesenie: Názvoslovná komisia
odporúča Mestskému zastupiteľstvu Veľký Meder predložený Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Veľký Meder o určení názvu premenovanej ulice mesta schváliť.
Stanovisko Komisie kultúry, školstva a spoločenských organizácií:

