Obecné zastupiteľstvo v Kútoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 2b zákona č. 369/19990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2 / 2012
ktorým sa určujú a menia názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev
v obci Kúty

§1
Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné
nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné,
urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzhľadom na históriu obce.
§2
Názvy ulice alebo iného verejného priestranstva určuje alebo mení obec na podnet skupiny
obyvateľov obce, poslancov obecného zastupiteľstva alebo starostu obce alebo z dôvodov, že v obci
vzniká v dôsledku výstavby nová ulica alebo nové verejné priestranstvo a dosiaľ nemá určený názov.

§3
Určenie názvu ulice alebo iného verejného priestranstva posúdi komisia výstavby a životného
prostredia a odporučí obecnému zastupiteľstvu schváliť názov s prihliadnutím na všetky okolnosti
predkladaného návrhu.
§4
Obecné zastupiteľstvo v Kútoch schvaľuje nové názvy ulíc na území obce nasledovne:
- ulica „Zelnická“

- v lokalite „V plotkách“ podľa územného plánu obce, od Kollárovej ulice cez
nový stavebný obvod „Na Cihlách“ a na budúcej križovatke doľava smerom na
západ súbežne s Kollárovou ulicou až po Školskú ulicu,

- ulica „Na Cihlách“

- v lokalite „V plotkách“ podľa územného plánu obce, v novom stavebnom
obvode „Na Cihlách“ od budúcej križovatky doprava na východ súbežne
s Továrenskou ulicou

- ulica „Za zbrojnicou“

- v lokalite „Pri štadióne 1“ podľa územného plánu obce, od Štúrovej ulice po
pravej strane hasičskej zbrojnice smerom na severozápad súbežne
s Brnenskou ulicou s vyústením na Hlbokej ceste pri kaplnke sv. Anny

§5
Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

§6
Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
22.08.2012 uznesením č. 7/2012 - C. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa
06.09.2012.

V Kútoch, 22.08.2012

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

