Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové dňa: 13.05.2015
VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 13.7.2015
VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia, t. j.: 29.07.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015
o určení názvu ulíc

Mesto Vrbové v zmysle § 2b ods. 1) a § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Vrbové.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvu
nových ulíc, ktoré sa vytvoria novou výstavbou rodinných domov v k. ú. Mesta Vrbové.
2.) Pri určení názvu ulíc sa postupuje v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Čl. 2
Určenie názvu ulíc
Mesto Vrbové určuje nové názvy ulíc nasledovne :
- „Záhradná ulica“ – nová ulica situovaná v lokalite Sídl. 9. mája v priestore medzi sídliskom
a Ulicou M. A. Beňovského, ktorá vznikla v záhradách za rodinnými domami tejto ulice.

- „Ulica Šípkovec“ - nová ulica je situovaná kolmo na Športovú ulicu medzi štadiónom
a Súkenníckou ulicou smerom do Šípkovca.
- „Barcíková ulica“ - nová ulica je situovaná kolmo na Ulicu gen. M. R. Štefánika, ďalej kolmo
na Sadovú ulicu a pokračovať bude smerom na Hrabinskú ulicu k novovznikajúcej lokalite
„KOPEC“.
- „Pribinova ulica“ – nová ulica situovaná v lokalite Horné dielce v záhradách za rodinnými
domami súbežne s Ulicou oslobodenia.
- „Slnečná ulica“ – nová ulica situovaná kolmo na Hrabinskú ulicu smerom na Mikulášsku
ulicu.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred rokovaním
MsZ, na uplatnenie pripomienok k návrhu dňa 13.05.2015.
2) VZN bolo schválené MsZ dňa 13. 07. 2015, uznesením č. 107/VII/2015 a nadobudne
účinnosť 29.07.2015, t. j. pätnástym dňom od vyvesenia.

3) Nové schválené názvy ulíc sa budú dopĺňať do prílohy č. 1 VZN č. 12/2015 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Vrbové.

4) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 5/2011 o určení názvov ulíc
schválené MsZ dňa 31.3.2011 uznesením č. 28/III/2011.

Vo Vrbovom, dňa 14.7.2015
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta

