
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Láb v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva 

vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako 

„vyhláška“, v príslušnom gramatickom tvare) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej v texte ako „nariadenie“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 1/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území 

obce Láb 

 
 

 § 1 

Úvodné ustanovenie  

 

Týmto nariadením sa určuje názov ulice, ktorá vznikla výstavbou pozemných komunikácií 

a chodníkov na území obce Láb. 

 

§ 2  

Určenie a označenie názvu ulice  

 

1) Týmto nariadením sa určuje názov ulice „Na bahnách“ – predĺženie existujúcej ulice 

Na bahnách súbežne s cestou III. triedy smerom na Plavecký Štvrtok, na pozemkoch 

parcelách reg. „C“KN č. 1442/27 a č. 1442/28 v k.ú. Láb. Grafické vyobrazenie rozšírenia 

časti ulice je na mapovom podklade časti územia obce Láb v Prílohe č.1 tohto nariadenia. 

  

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lábe č. 30/2021 

dňa 21.10.2021. 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Láb.  

 

 

   

                      Marián Moravčík v.r. 

                starosta obce 

 

 



 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb 

č. 1/2021,  

o určení názvu ulice na území obce Láb 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 21.10.2021 uznesením č. 30/2021. 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.06.2021  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa 22.10. 2021 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa .............. 2021 

Návrh VZN  stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa .............. 2021 

 

VZN vyvesené  na úradnej tabuli  Obce Láb dňa 15.11. 2021    

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 15.11. 2021 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.12. 2021 

 


