
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky   

č. 4/2007 
o určení názvov ulíc na území mesta Malacky 

 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách v zmysle čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky vo 
veciach územnej samosprávy a v súlade s § 6, § 11 ods. 4 písm. g), s § 2b  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov  ulíc  na území mesta Malacky. 
 

 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej 
VZN) Mesta Malacky o určení názvov ulíc na 
území mesta Malacky určuje názvy 
novovzniknutých ulíc nachádzajúcich  sa  na   
území      mesta     v    zmysle    §  2b     zákona   
č. 369/1990   Zb.  o    obecnom     zriadení     v  
znení   neskorších  predpisov. 

 
 

§ 2 
Určenie  a  označenie  názvov  ulíc 

 
1) Týmto  VZN  sa   určujú  nasledovné  názvy  
     ulíc, ktoré  sa  nachádzajú: 
     a)  v lokalite „ Padzelek “ - 
                          Stromová ulica 
                          Lipová ulica 
                          Agátová ulica 
                          Gaštanová ulica 
                          Brezová ulica 
                          Javorová ulica 
                 Jelšová ulica  
     b)  v lokalite „ Riadok “ - 
                          Hodžova ulica. 
2) Označenie  novovzniknutých  ulíc  určených 
    týmto   VZN  vykoná   Mesto   Malacky   na 
    vlastné náklady. 
 

 
 
 

 
 
V Malackách dňa 25. 10. 2007 
 
 

 

§ 3 
Lokalizácia nových ulíc 

 
1) Lokalita    „Padzelek“  s    novovzniknutými  
    ulicami   podľa  §  2  ods. 1)  písm. a)   tohto    
    VZN     sa     nachádza      na     juhovýchode     
    od      centra    Malaciek.   Plocha,    kde    sa   
    novovzniknuté    ulice    nachádzajú,   susedí     
    s   ulicou   Záhradná,  na   východnej   strane     
    s Vojenskými  lesmi   a  na  západnej  strane 
    ju   ukončuje  areál   kúpaliska.  Južnú   resp. 
    juhozápadnú  hranicu  tvorí  potok  Mlynský   
    náhon,  za    ktorým    sa     nachádza   teleso     
    komunikácie  diaľničného   privádzača. 
2) Lokalita „Riadok“ s novovzniknutou  ulicou 
    podľa  §  2  ods. 1)  písm. b)  tohto  VZN  sa   
    nachádza      v    severovýchodnej          časti 
    Malaciek   a    je   spojnicou    ulíc - J. Kráľa  
    a  Hlboká. 
3) Neoddeliteľnou    súčasťou     tohto  VZN sú  
    prílohy        -       grafické           znázornenie      
    novovzniknutých     ulíc   vyznačené:  

a) v prílohe č. 1 – lokalita  „Padzelek“     
b) v prílohe č. 2 – lokalita  „Riadok“. 

 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
Toto VZN Mesta Malacky o určení  názvov 
ulíc na území mesta Malacky bolo  schválené 
uznesením MsZ v Malackách č. 103/2007 dňa 
25.10. 2007  a nadobúda účinnosť  15. dňom 
od jeho zverejnenia  na  úradnej  tabuli Mesta 
Malacky. 
 
                                                                                        
      
                                  RNDr. Jozef Ondrejka 
                                        primátor mesta 



 
 
 
 
 
 


