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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Poruba 

o  názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmien na 
území obce Ruská Poruba  

 
č. 3/2022 

 
 Obec Ruská Poruba  na základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 3.  
a v súlade s § 4 ods. 3 písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov   v y d á v a   toto  

 
  

     všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Poruba č.3/2022 
názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev a ich   

                        zmien na území obce Ruská Poruba 
 

 Čl. I   

1. Týmto nariadením sa ustanovuje, že názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v 
obci sa neurčujú.   

2. Na návrh obyvateľov obce a v súlade s ust. § 2b ods. 3 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení možno všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev určiť.   

3. Určiť názvy ulíc nemožno odo dňa vyhlásenia referenda, volieb prezidenta, volieb do 
NR SR, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania 
obyvateľov, domov a bytov až do ich vykonania.   

  

Čl. II  

1. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ruskej Porube dňa  
13.06.2022    uznesením č.  15/2022 a nadobúda účinnosť  01.07.2022.       .  

   
  
  

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Jaroslav Moroz 
                                                                                                 starosta obce Ruská Poruba 
 



 

 


