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Dôvodová správa 
 

Dňa 15. mája 2013 bola na Mestský úrad v Zlatých Moravciach doručená žiadosť Spolku 
Srbov na Slovensku v ktorej náš žiadajú o pomenovanie jednej z ulíc v Meste Zlaté Moravce 
ako „Srbská“(ulica). Toto dávame Mestskému zastupiteľstvu na vedomie. 
 
Zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 2b: 
(1) Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. 
(2) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica 
alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. 
(3) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu 
obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich 
osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, 
jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. 
(4) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny 
upravuje osobitný zákon. 2b) 
(5) Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na 
vlastné náklady. 
 
 
 

Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/ 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/ 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
                                               

 
 


