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Obecné zastupiteľstvo v obci Miloslavov na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami § 2b, § 2c, § 6 a § 11 ods. 4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 
s vyhláškou MV SR č. 31/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších dodatkov

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení nových názvov ulíc (ďalej len “VZN”).

ČI. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto nariadenie určuje názov novovybudovaných ulíc, ktoré vznikli výstavbou pozemných 
komunikácií v obci Miloslavov.

(2) Nariadenie súčasne upravuje aktuálny zoznam ulíc nachádzajúcich sa v obci Miloslavov, pričom 
doterajšie názvy ulíc ostávajú v platnosti bez zmien.

Článok II.

Názvy nových ulíc

(1) Názov novovybudovaných ulíc v obci Miloslavov nachádzajúcich sa za predĺženou dobudovanou 
Lesnou ulicou znie:

• Sekvojová ulica - so vstupom z predĺženej dobudovanej Lesnej ulice,
• Borievková ulica - so vstupom z predĺženej dobudovanej Lesnej ulice,
• Cyprušteková ulica - so vstupom z Borievkovej ulice aj Sekvojovej ulice,

(2) Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v bode č. 1 tohto Článku nariadenia j e znázornené 
v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

Článok III.

Spoločné ustanovenia

(1) Aktuálny úplný abecedný zoznam ulíc nachádzajúcich sa v obci Miloslavov tvorí prílohu 
č. 2 tohto nariadenia.

(2) Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady obec Miloslavov.

(3) Okresný úrad Senec zaeviduje názvy ulíc určených týmto nariadením do elektronického 
systému - Register adries.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Miloslavov v 
zákonom stanovenej lehote.

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov č. 
250/2021 zo dňa 14.12.2021.

(3) Toto VZN č. 3/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

V Miloslavove dňa 20.12.2021

Milan Baďanský 
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení nových názvov ulíc v obci Miloslavov
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Príloha č. 2 k VZN č. 3/2021 o určení nových názvov ulíc v obci Miloslavov

Abecedný zoznam názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Názov ulice pokračovanie pokračovanie

Agátová ulica Kraskova ulica Staničná ulicaAlžbetin park Krátka ulica Súmračná ulicaAnnino námestie Kukučínova ulica Šamorínska ulicaAstrová ulica Kúkoľová ulica Šípková ulicaAzalková ulica Kvetná ulica Športová ulicaBazová ulica Kysucká ulica Štvrtocká ulicaBažantia ulica Labutia ulica Šuňavská ulicaBendovej ulica Lesná ulica Tajovského ulicaBorievková ulica Levanduľová ulica Tekovská ulicaBorovicová ulica Liesková ulica Topoľová ulicaBottova Lipový park Trhové námestieBrestová ulica Liptovská ulica Ulica Lipový parkBrezová ulica Lúčna ulica Úzka ulicaBroskyňová ulica Ľaliová ulica Veterná ulicaBuková ulica Ľanová ulica Višňová ulicaCentrálna ulica Mandľová ulica Vŕbová ulicaCyprušteková ulica Marhuľová ulica Wienerova alejČerešňová ulica Mesačná ulica Záhradná ulicaDrozdia ulica Muškátová ulica Zelinovej ulicaDubová ulica Nová ulica Zóna oddychu a relaxácieĎatelinová ulica Oblačná ulica Železničná ulicaFialková ulica Olivová ulica Žihľavová ulicaHlavná ulica Oravská ulica Žitná ulicaHodžova ulica Orechová ulicaHolubia ulica Orgovánová ulicaHrabová ulica Orlia ulicaHrušková ulica Osiková ulicaHurbanova ulica Park SadováHviezdna ulica Parková ulicaHviezdoslavova ulica Perličková ulicaChalupkova ulica Pivonková ulicaChmeľová ulica Platanová ulicaJabloňová ulica Púpavová ulicaJaseňová ulica Radničné námestieJastrabia ulica Rekreačno-športové centrumJavorová ulica Rúfusova ulicaJazerná ulica Sadová ulicaJelšová ulica Sekvojová ulicaJužná ulica Sládkovičova ulicaKa čínska ulica Slávičia ulicaKalinčiakova ulica Slivková ulicaKlinčeková ulica Slnečná ulicaKonopná ulica Slnečnicová ulicaKonvalinková ulica Sokolia ulica
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