
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky,  podľa § 2b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

o určení názvu ulíc v meste Žilina 
 

č. 10/2009 
 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa určuje názov nových ulíc v meste 
Žilina. 
 
 

Článok 2 
Určenie názvu ulíc v mestskej časti Bôrik 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Bôrik v meste Žilina 

takto: 
 
a) Samova – vymedzená od križovatky s ulicou Na Veľký Diel po slepé ukončenie pri 

lesoparku, 
b) Veľkomoravská – vymedzená od križovatky s ulicou Samovou až po slepé ukončenie 

pri Partizánskom cintoríne (po ľavej strane v smere od ulice Samova z nej vychádza 
ulica Slavomírova), 

c) Slavomírova – vymedzená od križovatky s ulicou Veľkomoravskou až po slepé 
ukončenie pri záhradkárskej osade. 

 
2. Grafické vymedzenie nových ulíc „Samova“, „Veľkomoravská“ a „Slavomírova“ tvorí 

prílohu č. 1. 
 
 

Článok 3 
Určenie názvu ulíc v mestskej časti Budatín 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Budatín v meste Žilina 

takto: 
 
a) Sivá – vymedzená od križovatky s ulicou Na lány po ľavej strane v smere do Zádubnia 

po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po Fialovej ulici), 
b) Béžová - vymedzená od križovatky s ulicou Na lány po ľavej strane v smere do 

Zádubnia po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po Sivej ulici), 
c) Hnedá - vymedzená od križovatky s ulicou Na lány po pravej strane v smere do 

Zádubnia po slepé ukončenie s obratiskom (na úrovni s ulicou Béžovou). 
 



2. Grafické vymedzenie nových ulíc „Sivá“, „Béžová“ a „Hnedá“ tvorí prílohu č. 2. 
 

 
Článok 4 

Určenie názvu ulíc v mestskej časti Považský Chlmec 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Považský Chlmec 
v meste Žilina takto: 
 
a) Egrešová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po slepé ukončenie 

s obratiskom, 
b) Morušová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po križovatku s ulicou 

Egrešová, 
c) Čerešňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie 

s obratiskom, 
d) Višňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie 

s obratiskom (nasleduje po ulici Čerešňová), 
e) Hroznová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s 

obratiskom (nasleduje po ulici Višňová). 
 

3. Grafické vymedzenie nových ulíc „Egrešová“, „Morušová“, „Čerešňová“, „Višňová“ a 
„Hroznová“ tvorí prílohu č. 3. 

 
 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenie 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa primerane dopĺňa v prílohe č. 2 a č. 3 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste 
Žilina o nové ulice v mestských častiach Bôrik, Budatín a Považský Chlmec. 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 24.08.2009. 
 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina nadobúda účinnosť 15. 
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 14.09.2009. 

 
 
 
 
                                                                  
                                                                         
                                                                                                     Ivan Harman 
                                                                                                primátor mesta Žilina 
 


