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121/2012 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o určení názvu ulice a určení názvu námestia 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 2b ods.1 a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Toto VZN upravuje určenie názvu ulice a určenie názvu námestia na území mesta Trebišov.   

 

1.2. Neoddeliteľnou súčasťou VZN je mapa s vyznačením ulíc a námestia, ktorých názvy sa určujú. 

 

1.3. Mesto Trebišov zapíše názvy ulíc a názov námestia určené týmto VZN do evidencie názvov ulíc 

a verejných priestranstiev. 

 

 

Článok 2 

Určenie názvu ulice 

 

3.1. Určuje sa názov ulice, ktorá vznikla výstavbou pozemnej komunikácie na parcele č. 3966/676, 

zriadením stavebných pozemkov na parcelách č. 3965/1, 3965/53, 3965/54, 3965/55, 3965/56, 

3965/57, 3965/58, 3966/668, 3966/669, 3966/670, 3966/671, 3966/672, 3966/673, 3966/674, 

3966/675, ktoré ju ohraničujú na severnej strane a jej ohraničenie na južnej strane tvoria pozemky 

na parcelách č. 3965/7 a 3966/700, je priebežnou ulicou s napojením na ulicu Varichovskú 

a Košickú, na Gaštanová ulica. 

  

 

Článok 3 

Určenie názvu námestia 

 

4.1. Určuje sa názov námestia pre lokalitu vymedzenú jestvujúcimi objektmi a to Gréckokatolíckym 

kostolom č. s. 249/55 na strane severnej a Rímskokatolíckym kostolom č. s. 252/59 na strane 

južnej, obsahujúcu pozemky na parcelách č. 3813/3 o výmere 104 m², 3814 o výmere 3349 m²,  

3815 o výmere 824 m², 3816 o výmere 1505 m², 3818/1 o výmere 533 m², 3818/2 o výmere 182 

m², 3818/3 o výmere 256 m², 3819/1 o výmere 1323 m², 3819/2 o výmere 626 m², 3820/1 o  
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výmere 4403 m², 3820/2 o výmere 57 m², 3821/2 o výmere 485 m², 3821/3 o výmere 782 m², 

3821/4 o výmere 954 m², 3821/8 o výmere 859 m², 3821/17 o výmere 1 663 m², ohraničenú zo 

západnej strany chodníkom a z východnej strany oplotením uvedených objektov,                          

na Mariánske námestie. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 28.11.2012 uznesením         

č. 145/2012. 

 

5.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Marián Kolesár, v. r. 

                                                                                       primátor 


