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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec 

o určení názvov ulíc v meste Senec č. 1/2017 

 

 

Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1  v spojení s ustanovením § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  Vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len VZN): 

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje názov nových  ulíc v lokalite „Tehelňa“ mesta 

Senec: 

 

 

Článok 2 

Názvy nových ulíc v meste Senec 

 

 

názov ulice         názov ulice 

v štátnom jazyku            v jazyku maďarskej menšiny 

 

Škovránčia                            Pacsirta utca 

Holubia    Galamb utca 

Lastovičia   Fecske utca 

Sovia    Bagoly utca 

Vtáčia    Madár utca 

Ulica pri včelárikoch Gyurgyalag utca – pokračovanie ulice podľa  prílohy 

Slávičia    Csalogány utca   -  pokračovanie ulice podľa  prílohy 

 

 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie   
  

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia, hlavný kontrolór mesta, 

poverení  zamestnanci mesta a poslanci mesta. 

2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ Senec dňa  09.02.2017 a účinnosť 

nadobúda dňa  24.02.2017. 

 

 

 

 

        Ing.  Karol      K V Á L 

                                                                                                 primátor mesta, v.r. 

 


