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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre   

p r e r o k o v a l o  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta 

Kynek 

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í  

Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta  Nitry  č. 7/2018 o určení  názvu  ulice  v časti  mesta  

Kynek („Repíková ulica“) 

u k l a d á 

zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 

zabezpečiť: 
 

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného VZN Mesta Nitry                   
č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek na úradnej tabuli mesta Nitry 
       T: do 10 dní 
 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného VZN Mesta 
Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek na webovom sídle mesta Nitry 
       T: do 30 dní  

K: referát organizačný 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2018  

o určení názvu ulice v časti mesta Kynek 
 

    

      Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 2b ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov             

u z n i e s l o   s a  

 

na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
     Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulice v časti mesta 

Kynek. 

 

§ 2 

      
     Ulica sa nachádza v katastrálnom území Kynek, v časti mesta Kynek a je ľavou 

odbočkou ulice „Na Dolinu“.  

 

Ulici sa určuje názov: „Repíková ulica“ 

 

     Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, 

v ktorom sa ulica nachádza.  

 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek                        

dňa 13. 09. 2018 uznesením č. .../2018-MZ a toto všeobecne záväzné nariadenie 

nadobúda účinnosť po skončení moratória – deň konania volieb, t. j. 10. 11. 2018.  

 

 

 

 

     Jozef Dvonč                                                                  Igor Kršiak  

primátor mesta Nitry                                       prednosta Mestského úradu v Nitre 

 



Dôvodová správa 
 
     V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.  V zmysle § 1 Vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MVSR č. 31/2003 Z. 
z. o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci, v ktorej je viac 
ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica názov.  
 
      Ulica sa nachádza v katastrálnom území Kynek, v časti mesta Kynek a je ľavou odbočkou ulice 
„Na Dolinu“.  
       
K predmetnému návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú vydané nasledovné stanoviská:  
 
Mestský úrad Nitra – útvar hlavného architekta   
 
Podľa Územného plánu mesta Nitry (ÚPN) schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22. 05. 2003 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 – 5 
a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22. 05. 2003, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení neskorších dodatkov č. 1 – 5 sa  
parcely č. 353/363 a 353/357 nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre bývanie a pre bývanie 
a doplnkovo vybavenosť. Z hľadiska priestorového usporiadania sú parcely súčasťou lokality,                  
na ktorej územný plán stanovuje zástavbu uličnú voľnú do 2 NP s koeficientom zastavanosti 
kz≤0,6, vrátane spevnených plôch a chodníkov. Upozorňujeme, že pomenovanie ulice neznamená 
povinnosť Mesta Nitra prevziať komunikáciu pod svoju správu.  
Kolaudačné rozhodnutie k stavbe „IBV – 41 RD Nad Hrabinou, Kynek“ v rozsahu: SO 27 – 
Komunikácie a oporné múry; SO 27.1 – Komunikácia č. j. UHA-DUal-3333/2018-005-Ing.Dá             
zo dňa 07. 05. 2018 vydalo Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60. 
Na novovzniknutej ulici sa realizuje výstavba rodinných domov – Projekt 41 RD Pod Hrabinou.  
 

Výbor mestskej časti č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce 

 
     Výbor mestskej časti na svojom zasadnutí dňa 16. 05. 2018 prerokoval návrh                                       
na pomenovanie novovzniknutej ulice v časti mesta Kynek a vo svojom uznesení č. 8/2018                       
po akceptovaní požiadavky občanov odporúča novovzniknutú ulicu pomenovať názvom 
„Repíková ulica“.  
 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
 
     Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy                 
na svojom zasadnutí dňa 20. 06. 2018 prerokovala návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kynek, v časti mesta Kynek a uznesením č. 31/2018 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre pomenovať ulicu názvom „Repíková ulica“. 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 21. 08. 2018 prerokovala Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek a uzn. č. 
525/2018-MR odporúča MZ v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek („Repíková ulica“).   
 



Mapová príloha 
VZN č. 7/2018 

 
 


