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122/2012 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o určení názvov ulíc v Mestskej časti Milhostov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 2b ods. 1, § 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 názvov ulíc v Mestskej časti Milhostov. 

 

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

 

1.3. Mesto Trebišov zapíše názvy ulíc určených týmto VZN do evidencie názvov ulíc a verejných 

priestranstiev.  

 

Článok 2 

Určenie názvov ulíc 

 

2.1. Určuje sa názov ulice ležiacej na pozemkoch na parcelách č. 534 o výmere 14 578 m², 535/1 

o výmere 6 919 m², 535/2 o výmere 1 111 m², ktorá je hlavnou ulicou, na Milhostovská ulica.  

 

2.2. Určuje sa názov ulice ležiacej na pozemkoch na parcelách č. 536 o výmere 2001 m², 1 404 

o výmere 2 412 m², 1 406 o výmere 2 101 m², ktorá je odbočnou ulicou z Milhostovskej ulice 

v smere východ – západ až k železničnej trati, na Staničná ulica.  

 

2.3. Určuje sa názov ulice ležiacej na pozemkoch na parcelách č. 537 o výmere 12 854 m² a 539 

o výmere 1 413 m², ktorá je odbočnou ulicou z Milhostovskej ulice v smere západ – východ až 

k vodnému toku Trnávka, na Zvonárska ulica. 

 

2.4. Určuje sa názov ulice ležiacej na pozemku na parcele č. 540 o výmere 4 317 m², ktorá je 

odbočnou ulicou zo Zvonárskej ulice v smere sever – juh, tiahnucou sa popri vodnom toku 

Trnávka, na Pri Trnávke. 
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2.5. Určuje sa názov ulice ležiacej na pozemku na parcele č. 107/6 o výmere 581 m², ktorá vznikla 

výstavbou rodinných domov na pozemkoch na parcelách č. 107/1, 107/8, 107/2, 107/7, 107/3, 

107/4, 107/10, 107/5 a 107/9 ohraničujúcich ju zo západnej strany, ktorá je odbočnou ulicou 

z ulice Pri Trnávke, na Višňová ulica. 

 

2.6. Určuje sa názov ulice ležiacej na pozemkoch na parcelách č. 541 o výmere 821 m² a 551 

o výmere 1 186 m², ktorá je odbočnou ulicou z Milhostovskej ulice v smere západ – východ, na  

Veterná ulica. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 28.12.2012 uznesením         

č. 167/2012. 
 

3.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.2.2013  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Marián Kolesár, v. r. 

                                                                                               primátor 


