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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
o zmene názvov častí ulíc v obci Gemerská Poloma

§1
Predmet nariadenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v súlade s ustanoveniami § 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 toto Všeobecne záväzné nariadene č. 1/2021 o zmene názvov častí ulíc v obci Gemerská
Poloma (ďalej len “VZN”).
2. Predmetom úpravy tohto VZN je zmena názvov častí ulíc v obci Gemerská Poloma.

§2
Zmena názvov častí ulíc
1. V obci Gemerská Poloma sa mení názov časti ulice „Slanská ulica“ na nový názov „Námestie
SNP“.
2. V obci Gemerská Poloma sa mení názov časti ulice „Partizánska ulica“ na nový názov
„Hviezdoslavova ulica“.
3. V obci Gemerská Poloma sa mení názov časti ulice „Dovčíkova ulica“ na nový názov
„Partizánska ulica“.
4. Súčasťou tohto VZN sú mapy s vyznačením častí ulíc, ktorých názvy sa týmto VZN menia
(príloha č. 1 až č. 3).
§3
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 28. 09. 2021 uznesením č. 572/2021 a toto VZN nadobúda účinnosť 16. 10. 2021.

Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce

Príloha č. 1
pôvodný názov „Slanská ulica“
nový názov „Námestie SNP“

Príloha č. 2
pôvodný názov „Partizánska ulica“
nový názov „Hviezdoslavova ulica“

Príloha č. 3
pôvodný názov „Dovčíkova ulica“
nový názov „Partizánska ulica“

