Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016,
ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Gánovce
OcZ v Gánovciach podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2b a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v obci Gánovce
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Gánovce sa určujú názvy ulíc, v jej častiach
Gánovce a Filice.
Článok 2
Určenie názvu ulíc v časti obce Gánovce a časti obce Filice
a ich lokalizácia
a) V časti obce Gánovce sa určujú tieto názvy ulíc:

1. Ulica Hlavná od č. d. Klinga – po rod. dom č. 530 Holub Milan.
2. Ulica Slnečná od č.d. Hudák po č.d 163
3. Ulica Gánovská - od obecného úradu po Pionierský tábor
4. Ulica Záhradná od č. d. 193- po cintorín (slepá ulica)
5. Ulica Sadová od č. d. Božoň – Jakubčák (slepá ulica)
6. Ulica Športová od križovatky Gánovská - č. domu Griger po Gánovský potok
7. Ulica Jesenná od križovatky Gánovská č.d. Poch po č. d. 192 Sekelský
8. Ulica Borovicová od č.d. Budz – Pacigova
9. Ulica Letná - od križovatky Gánovská po ul. Zimnú
10. Ulica Staré ihrisko od križovatky Letnej (slepá ulica)
11. Ulica Jarná od križovatky Letná č. d. Frantz po chodník okolo Lisoň
12. Ulica Krátka od križovatky Letná , č. d. Šuba (slepá ulica)
13. Ulica Zimná od križovatky Gánovská č. d. Vilim po križovatku Lúčna ( Paľa)
14. Ulica Lúčna od č. d. Svetlana po Lisoňa
15. Ulica Kvetná od č.d. Gallikova poza záhradu Miškovského (slepá ulica)
b) V časti obce Filice sa určujú tieto názvy ulíc:

1. Ul. Filická od č. d. Potraviny Svitaňová – po železničnú zastávku
2. Ulica Požiarna od zastávky SAD Filice č. d. Božena Kokyová –po ulicu Športovú v časti
Gánovce
3. Ulica Nová od križovatky Hlavnej ulice č. d. Lajoš – po Mlynára Jaroslav
4. Ul. Popradská od č. d. 468/11 - po Kaderníctvo Oáza
5. Ul. Veterná od č. d. Chmelár po č.d.163

6. Ul. Poľná od križovatky ul. Filickej po poľnú cestu smerom ku potoku (slepá ulica)
7. Ul. Za záhradami od č. d. 12
8. Ul. Kožuchovská od križovatky Filická - č. d. 38- po ul. Záhradkárska osada
9. Ul. Lesná od križovatky Filická oproti Evanj. kostola , po ul. Zahrádkarska osada .
10. Ul. Zahradkárska osada
11. Ul. Chatová osada

2. Grafické vymedzenie ulíc: grafická príloha č. 1, ktorá vyznačuje vymedzenie ulíc uvedených v čl. 2
písm. a), b), tohto VZN.
Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009,
ktorým určené pomenovania nových ulíc v obci Gánovce.
2. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v obci Gánovce bol vyvesený
na úradnej tabuli v obci a web stránke obce od 11.5.2016 do 27.5.2016,
3. Všeobecné záväzné nariadenie o určení názvu ulíc, v obci Gánovce č. 3/2016 nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.
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