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Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach (ďalej len OZ) na základe ustanovení § 6 a § 11
ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a § 2b ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvu
verejného priestranstva a určenie názvu ulíc v obci Mojmírovce.
§2
Obsah VZN
Námestie a všetky ulice sa nachádzajú v katastrálnom území obce Mojmírovce. Pre
označenie verejného priestranstva a ulíc sa určujú tieto názvy:
1. Námestie sv. Ladislava je názov verejného priestranstva v Mojmírovciach , parc. č.
794/1, ktorá je ohraničená Hlavnou ulicou.
2. Hlavná ulica začína od križovatky ulíc Šalgovská ulica, Ivanská ulica a Taráňska
ulica a končí na križovatke ulíc Školská ulica, Dolinská ulica a Štúrova ulica.
3. Ivanská ulica začína od vstupu do obce Mojmírovce smerom od Ivanky pri Nitre
a končí na križovatke ulíc Šalgovská ulica, Taráňska ulica a Hlavná ulica.
4. Šalgovská ulica začína na križovatke ulíc Ivanská ulica, Taráňska ulica, Hlavná ulica
pokračuje po štátnej ceste II. triedy smerom na obec Svätoplukovo a končí na hranici
katastra obce Mojmírovce a katastra obce Svätoplukovo.
5. Taráňska ulica začína na križovatke ulíc Ivanská ulica, Šalgovská ulica, Hlavná ulica
pokračuje po miestnej komunikácii smerom na obec Štefanovičová a končí na hranici
zastavanej časti obce Mojmírovce.
6. Poľnokesovská ulica je pokračovaním Dolinskej ulice smerom na obec Poľný Kesov
a končí na hranici zastavaného územia obce Mojmírovce smerom na obec Poľný
Kesov.
7. Dolinská ulica je pokračovaním Hlavnej ulice smerom na obec Veľká Dolina a to od
križovatky Štúrovej ulice, Hlavnej ulice, Školskej ulice až po odbočku na obec Poľný
Kesov - Poľnokesovskú ulicu.
8. Cintorínska ulica je odbočkou Hlavnej ulice na jej ľavej strane. Na jej pravej strane
vyúsťuje do nej Štefánikova ulica. Ulica sa asi v polovičke (pred cintorínom)
rozchádza smerom doprava, kde na jej pravej strane vyúsťuje do nej Ulica Andreja
Hlinku a končí na hranici zastavaného územia. Ľavá časť odbočky vyúsťuje do ulice
Na Foláši.

9. Štúrova ulica začína na križovatke ulíc Hlavná ulica, Školská ulica, Dolinská ulica,
pretína Štefánikovu ulicu a vyúsťuje do Ulice Andreja Hlinku.
10. Prenosilova ulica je odbočkou Dolinskej ulice na jej ľavej strane, pretína Štefánikovu
ulicu a vyúsťuje do Ulice Andreja Hlinku.
11. Štefánikova ulica je ohraničená Poľnokesovskou ulicou, pretína Prenosilovu ulicu,
Štúrovu ulicu a vyúsťuje do Cintorínskej ulice.
12. Ulica Andreja Hlinku je ohraničená Poľnokesovskou ulicou a Cintorínskou ulicou.
13. Školská ulica začína na križovatke Hlavnej ulice, Dolinskej ulice, Štúrovej ulice
a končí na križovatke ulíc Pri hliníku a ulice Pri mlyne.
13.a/ Ulica pri kolese je ohraničená Školskou ulicou a Dolinskou ulicou
14. Poľná ulica je odbočkou Školskej ulice na jej ľavej strane a končí na hranici
zastavaného územia obce.
15. Ulica za parkom je ohraničená ulicou Pri hliníku a Šalgovskou ulicou.
16. Pri mlyne začína na križovatke ulíc Školská ulica a ulica Pri hliníku, prechádza
križovatkou ulíc Na rybníku a Štvrtý rad a končí na križovatke ulíc Školská ulica
a ulica Pri hliníku.
17. Pri hliníku začína na križovatke ulíc Školská ulica a ulica Pri mlyne a vyúsťuje do
Šalgovskej ulice .
18. Kúrie je ohraničená Ulicou za parkom a Šalgovskou ulicou.
19. Na rybníku začína na križovatke ulíc Pri mlyne a Štvrtý rad a vyúsťuje do ulice Pri
hliníku.
20. Štvrtý rad začína na križovatke ulíc Pri mlyne a Na rybníku, vyúsťuje do ulice Za
Tabuľami.
21. Tretí rad je ohraničený ulicou Na rybníku a ulicou Za tabuľami.
22. Za tabuľami je odbočkou Šalgovskej ulice na hranici katastrov obce Mojmírovce
a Svätoplukovo a vyúsťuje do ulice Štvrtý rad.
23. Na vŕšku je ohraničená ulicami Šalgovská ulica a Sedliacka ulica.
24. Sedliacka ulica začína na križovatke ulíc Šalgovská ulica a Búdy, pokračuje cez
križovatku ulíc Na vŕšku a Kesovský rad a končí na hranici zastavaného územia obce.
25. Gábrišova ulica je ohraničená Šalgovskou ulicou a Hlavnou ulicou.
26. Kesovský rad je ohraničená ulicami Ivanská ulica a Sedliacka ulica prechádza
križovatkou ulíc Búdy a Na Pažiti.

27. Búdy začína na križovatke ulíc Šalgovská ulica a Sedliacka ulica a vyúsťuje do ulice
Kesovský rad.
28. Na Pažiti začína na križovatke ulíc Ivanská ulica, Ku krížu, Pod vinohradmi
a vyúsťuje do ulice Kesovský rad.
29. Pod vinohradmi je odbočkou Ivanskej ulice na jej ľavej strane a vyúsťuje do nej
Hasičská ulica a Slamkova ulica.
30. Hasičská ulica je ohraničená ulicou Pod vinohradmi a Ivanskou ulicou.
31. Slamkova ulica je ohraničená ulicou Pod vinohradmi a Taráňskou ulicou.
32. Na Foláši je odbočkou Hlavnej ulice ne jej ľavej strane, vyúsťuje do nej Cintorínska
ulica a končí na hranici zastavaného územia obce.
33. Ku krížu je odbočkou Ivanskej ulice na jej pravej strane na križovatke ulíc Na Pažiti a
Pod vinohradmi a končí na hranici zastavaného územia obce.
Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha územia , v ktorom sa toto
verejné priestranstvo a ulice nachádzajú.
§3
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 4/2006
o určení názvu verejného priestranstva a názvu ulíc v Mojmírovciach dňa 25. augusta 2006
a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Imrich K o v á č
starosta obce

