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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYT ČA 

č. 2/2020 z 5. marca 2020 

 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča 
 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovení § 6, § 11 ods. 4 a § 2b ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 1 

až § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení :           

Článok 1 

Účel nariadenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú názvy nových ulíc v Meste Bytča. 

Článok 2 

Určenie názvov nových ulíc 

1. Ulica situovaná na pozemkoch v katastrálnom území Veľká Bytča, a to na časti pozemku 
parc. č. KN-C 3155/42 zastavaná plocha a nádvorie, a to po jeho obvode, pokračujúca 
ďalej na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/118 zastavaná plocha a nádvorie, ďalej kolmo 
na pozemku parc. č. KN-C 3155/47 zastavaná plocha a nádvorie, za kruhovým objazdom 
pokračujúca na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/50 zastavaná plocha a nádvorie a 
vyúsťujúca kolmo na Malobytčiansku ulicu sa označuje Čerešňová ulica. Ulica situovaná 
na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/118 zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie 
Veľká Bytča, nachádzajúcej sa medzi pozemkami parc . č. KN-C 3155/196 zastavaná 
plocha a nádvorie a parc. č. KN-C 3155/197 zastavaná plocha a nádvorie sa označuje 
názvom  Jabloňová ulica.  

2. Ulica situovaná po časti pozemku parc. č. KN-C 3155/50 zastavaná plocha a nádvorie, 
katastrálne územie Veľká Bytča až po kruhový objazd sa označuje názvom Morušová 
ulica. 

 
3. Presná lokalizácia nových ulíc vyplýva z grafickej prílohy tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 
na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 19.februára 2020. 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 15. marca 2020. 
 
 

Ing. Miroslav Minárčik 
       primátor mesta 
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