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obec Čata v súlade s ustanovením $ 4 ods. 5 písm. a) bod 1., s 6 ods'l, s 11
ods. 4 písm. g) zákona c. 369 l I99I Zb. o obecnom zriadenív zneni neskorŠích
predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

s1
Úvodné ustanoveníe
Obec Čata (ďalej len obec) Ęmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN)
určuje kompletný zoznam ulíc obce Cata.

s2
Zozn;am.

ulic

V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasťtohto VZN sú v abecednom
poradí určenénázvy ulíc obce Čata.
1)

2) Názov ulice sa píšev znerli, ako je uvedené v tomto VZN. Ako súčasť
označ,eníaulice nie je potrebné písaťslovo ,,tllica". Iné oznaćenie ulice spojené
s názvom napr. cesta, osada, je súčasťounázvu ulice'

3) Názvy ulíc v obci Čata sa označujúokrem štátneho jazyka aj v jazykw
nárođnostnej menŠiny podľa osobitného zákonal a to tak, ako je to uvedené
v prílohe'

s3
Práva a povinností obce
1) oznaćovanie ulíc a iných verejných priestranstiev námarní zabezpečuje
obec na vlastné náklady.z
2) Povinnosti pri označ,ovaní ulíc upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.
3Il2oo3 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovanístavieb.

1
2

Zákon č. t84/L999Z. z. o pouŻívaníjazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
V zmysle 5 2b ods. 5 zákona č' 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov.
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s4
Spoloěné ustanovenia
Časťuzeľ;ría obce Čata tvorené ulicami uvedenými v tomto vZN, ktorá je
svojim charakterom určená na všeobecnévyużivaníe, alebo inak slúŽi
všeobecnej potrebe, je verejnosti prístupné a je vo vlastníctve obce, tvorí
verejné priestranstvo obce.
1)

2) Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácía, chodník,
plochy parkov, verejnej zelene a pod.

ss
Zävereénéustanovenia
1) obecné zastupiteľstvo v Čate schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
o určenínámov ulíc a iných verejných priestranstiev na uzemí obce Čata

uznesením č. ....... , dňa

2) VŠeobecnezáväznénariadenie o určenínáarcv ulíc a iných verejných

priestranstiev nauzerrrí obce Čata nadobúda účinnosťdňom

Marian Csákvári
starosta obce
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Príloha č. 1

Pľílohak vzN

é,. 4l2022

o urěení näzvov ulíc a iných verejných priestranstiev

na Írzemíobce čata
Názov ulíc

Porađ

číslo

SlovensĘ näzov

MaďarsĘ näzov

1

Adyho

Ady utca

2

Cintorínska

Temeto utca

3

Dolná

Hegialja utca

4

DruŽstevná

Szövetkezet utca

5

Hlavná ulica

Fő utca

6

Hronská ulica

Garam utca

7

Jarná

Tavasz utca

8

Jókaiho

Jókai utca

9

Kostolná ulica

Templom utca

10

Lúčna

Rét utca

1 1

Ľudovíta Štúra

Stúr utca

I2

Mostová

Híd utca

13

Na doline

Völgr utca

I4

Nová

Új utca

15

Proletárska

Proletár utca

I6

Staničná

Vasút utca

T7

Stará osada

Oreg utca

18

Školská ulica

Iskola utca

I9

Záhradná ulica

Kert utca
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