
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2011 o určení názvu ulíc, ktoré sa 

vytvoria novou výstavbou rodinných domov a zmena názvu ulíc na sídliská.   

 

 

Čl. 1 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. V Čl. 1 sa pôvodné znenie mení nasledovne: 

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvu 

nových ulíc, ktoré sa vytvoria novou výstavbou rodinných domov a bytových domov v k.ú. 

Vrbové v lokalitách:  

 

 

-  „Brandejsova“  –  prvá ulica od stredu mesta po ľavej strane ulice Hrabinskej,  

                                  parc. č. 642/1, 642/3; 

-   „KOPEC“       – druhá ulica od stredu mesta po ľavej strane ulice Hrabinskej  

                                 k Mikulášskej ulici;  

-  „Horné dielce“ – situované medzi Šteruskou ulicou, firmou SEMIKRON, spol. s.r.o.  

                                Vrbové k ulici Sietnej; 

-  „Sídlisko 9. mája“ – nová ulica situovaná paralelne s hlavnou ulicou sídl. 9. mája  

                                     od materskej škôlky k potoku Holeška pri starej kotolni; 

-  „Ulica Mieru, Bernolákova a Fraňa Kráľa“ – nová ulica je situovaná od stredu ulice  

                                Fraňa Kráľa naprieč na ulicu Bernolákovu a z ulice Bernolákovej naprieč  

                                na koniec ulice Mieru; 

- „Ulica Športová“ - nová ulica je situovaná kolmo na ul. Športovú medzi štadiónom  

                               a ul. Súkenníckou smerom do Šípkovca na parc. č. 13745/20;   

- „Ulica Sadová, gen. M.R.Štefánika a Hrabinská“ - nová ulica situovaná kolmo na  

                                ul. Gen. M.R.Štefánika, ďalej kolmo na ul. Sadovú a pokračovať bude        

                                smerom na ulicu Hrabinskú k novo vznikajúcej lokalite „KOPEC“.       

     

 

2. VZN č. 5/2011 sa dopĺňa novým Čl. 2: 

 

 

Predmetom tohto VZN je aj zmena názvu ulíc na sídliská v  k.ú. Vrbové v lokalitách:  

 

-  Názov ulica 6. apríla sa mení na sídlisko 6. apríla; 

 

-  Názov ulica SNP sa mení na sídlisko SNP. 

 

 

 

 

 



3. Čl. 2 sa mení na Čl. 3 a pôvodné znenie sa mení a dopĺňa takto: 

 

- Slnečná ulica – lokalita „Brandejsova“ - prvá ulica po ľavej strane  od stredu mesta 

ulice Hrabinskej, parc. KN-C  č.  642/1, 642/3,  

ulica je situovaná medzi ulicou  Hrabinskou  a  Mikulášskou; 

                        

- Ulica  Na Kopci – lokalita „Kopec“ - druhá ulica po ľavej strane od stredu mesta ulice 

Hrabinskej,  

ulica je situovaná medzi ulicou Hrabinskou a Mikulášskou;  

 

- Ulica Horné dielce – lokalita „Horné dielce“- 

ulica je situovaná medzi Šteruskou cestou a firmou Semikron, s.r.o. Vrbové; 

 

- Pribinova ulica – lokalita „Horné dielce“ -  

ulica je situovaná  medzi Šteruskou cestou a Sietnou ulicou  (paralelne s ulicou  

Oslobodenia); 

 

   -     Ulica Na Valoch – lokalita „ulíc Mieru, Bernolákova a Fraňa Kráľa“    

            ulica je situovaná od stredu ulice Fraňa Kráľa naprieč na ulicu Bernolákovu a z ulice   

            Bernolákovej naprieč na koniec ulice Mieru. 

 

     -     Záhradná ulica – lokalita „ sídlisko 9. mája“    

            ulica je situovaná paralelne s hlavnou ulicou sídl. 9. mája od materskej škôlky 

            k potoku Holeška smerom k starej kotolni; 

 

     -     Ulica Šípkovec – lokalita „kolmo na ul. Športovú medzi štadiónom a ul. Súkenníckou   

            smerom do Šípkovca na parc. č. 13745/20;  

 

     -     Barcíková ulica – lokalita „ulíc Sadová, gen. M.R.Štefánika a Hrabinská“   „kolmo na  

            ulica je situovaná kolmo na ul. Gen. M.R.Štefánika, ďalej kolmo na ul. Sadovú   

            a pokračovať bude smerom na ulicu Hrabinskú k novo vznikajúcej lokalite „KOPEC“.            

 

  4. Čl. 3 sa mení na Čl. 4.            

 

Čl. 2 

 

1/ Návrh tohto dodatku k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 15 dní pred rokovaním 

Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom na uplatnenie pripomienok k návrhu. 

 

2/ Tento dodatok nadobúda účinnosť po schválení na MsZ v zmysle ustanovenia § 6 ods.8 

zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to 

pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

Schválené: xx. 06. 2013  Uznesením MsZ vo Vrbovom č.  xx/VI/2013                    

Vyvesené: xx. 06. 2013  

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ján  Jánoška, v. r.  

                                                                                                                  primátor mesta 


