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      Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na základe § 2b , § 4 ods. 5 písm. a) bod 1, § 6 ods. 
1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2019 ( ďalej len „VZN“) ,
ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016

Čl. I

         VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 1 sa dopĺňa o ďalšie  novovytvorené ulice  v zástavbe pod názvom „Labyrint“, 
    v poradí podľa situačného plánu,  a to:
    1. Gančházska ulica – Gancsháza utca
    2. Becskedská ulica – Becskedi utca
    3. Bazová ulica – Bodza utca
    4. Ulica Károlya Kunszta – Kunszt Károly utca,
       pričom  v tejto zástavbe dôjde k pokračovaniu existujúcich  ulíc, a to ulice   
       Obilná –  Gabona utca   a Astrová – Oszirózsa utca.

2. Presné vymedzenie zástavby „ Labyrint“ je  uvedené v situačnom pláne, ktorý tvorí 
    neoddeliteľnú prílohu tohto VZN. 

Čl. II

1. Toto VZN mesta Šamorín schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín dňa 
    19. 09. 2019, pod č. 8/2019/VII.

2. Toto VZN mesta Šamorín nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej 
    tabuli  mesta Šamorín, dňa 15. 10. 2019.

  

Príloha: Situačný plán

                                                                                       Csaba Orosz
                                                                                      primátor mesta  

      



                                    

                      


