
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mesta Sabinov č. 9/2022, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 3/2015 o určení názvu ulíc 

v lokalite Hliník 
 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove na základe § 2b, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo na svojom zasadnutí dňa 22.9.2022 a pre 
územie mesta Sabinov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov                   
č. 3/2015 o určení názvu ulíc v lokalite Hliník z dôvodu rozšírenia Mlynskej ulice. 
 

Článok 2 
Predmet úpravy 

 
1. V článku 2 sa doterajšie ustanovenie označuje ako odsek 1 a znie: 

„1. Nová ulica sa nachádza v južnej časti mesta Sabinove na ľavej strane od cesty III/5439 v smere 
do obce Ražňany. Začiatok ulice je v bode vjazdu z cesty III/5439, smeruje priamo juhovýchodným 
smerom približne 40 metrov, tam sa rozdeľuje na dve cesty, a to doľava severovýchodným smerom 
približne 79 metrov a doprava južným smerom 350 metrov, pričom približne po 140 metroch sa 
ulica rozdeľuje a vpravo na západ smeruje ďalšia vetva ulice o dĺžke približne 300 metrov.“ 

2. Do článku 2 sa vkladajú nové odseky 2 a 3: 
„2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Sabinov na pozemkoch parcely registra C parcelné čísla 
1803/94, 1803/95, 1803/22, 1803/102 a 1803/80 a slúži ako prístupová cesta k bytovým a 
rodinným domom. 

        3. Geografická os ulice tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.“ 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto  všeobecne záväzného  nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sabinov dňa 6. septembra 2022. 
2. Na tomto nariadení sa uznieslo   Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 22.9.2022 uznesením č. 

323 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2022. 
 

 

                                                                                                                      Ing. Michal Repaský 
                                                                                                                        primátor mesta 
 

 

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 323  dňa      22.9.2022 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa        6.9.2022 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa                     6.9.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa         26.9.2022 

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa                      17.10.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa                                                                                            1.11.2022 

 



Príloha – Grafická os ulice Mlynská 

 
















