„NÁVRH“
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. ….. /2019
o zmene názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade s ustanovením § 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 (ďalej len ”nariadenie“):
§1
Predmet nariadenia
Predmetom úpravy tohto nariadenia je zmena názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe,
ktorá je častou obce Štrba z dôvodu duplicitného názvu ulice, nakoľko na území obce Štrba
sa nachádzajú dve ulice s rovnakým názvom „Štefánikova ulica“.
§2
Zmena názvu ulice
V časti obce Štrba ˗ v Tatranskej Štrbe sa mení názov ulice z doterajšieho názvu „Štefánikova
ulica“ na nový názov:
„ …..............…. ulica” .
§3
Záverečné ustanovenia
1./ Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba na
pripomienkovanie dňa ......... 2019 a zvesené dňa ............. 2019.
2./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ....2019 uznesením
č. ...../2019.
3./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Dôvodová správa:
Dňa 16.8.2019 bolo obci Štrba doručené upozornenie Okresného úradu v Poprade – odbor
všeobecnej vnútornej správy, ktorým bola obec opätovne vyzvaná na riešenie dlhodobo
trvajúceho protiprávneho stavu: existencia dvoch ulíc s rovnakým názvom „Štefánikova“ na
území jednej obce. V upozornení sa ďalej uvádza, že túto nezákonnú duplicitu ulíc je
potrebné bezodkladne riešiť zo strany obce premenovaním jednej z týchto ulíc (formou
prijatia VZN obce).
Dňa 28.8.2019 Obecné zastupiteľstvo v Štrbe prerokovalo uvedené upozornenie Okresného
úradu v Poprade (uznesenie č. 76/2019), vzalo ho na vedomie so záverom, že na najbližšie
rokovanie obecného zastupiteľstva sa pripraví návrh VZN obce na premenovanie jednej
z uvedených ulíc.
Týmto nariadením sa navrhuje premenovanie Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe, nakoľko
druhá ulica s rovnakým názvom priamo v Štrbe už bola raz premenovaná – z ulice
„Februárového víťazstva“ na „Štefánikovu“ ulicu v roku 1991. Počet fyzických a právnických
osôb, ktorých by sa táto zmena názvu ulice dotkla, je porovnateľný v prípade oboch
Štefánikových ulíc.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vznikne fyzickým osobám, ktoré majú trvalý
pobyt na premenovanej ulici a právnickým osobám, ktoré majú sídlo na tejto ulici, v zmysle
osobitných právnych predpisov a v lehotách v nich určených, povinnosť zmeniť si názov tejto
ulice vo svojich osobných a iných dokladoch a príslušných úradných evidenciách.

V Štrbe dňa 11.10.2019
Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak a Zuzana Šefčíková

