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Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka 

č. 3/2018 

o určení názvov novovybudovaných ulíc 

na území obce Rovinka  

 

 
Obec Rovinka v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „nariadenie“) v nasledovnom znení: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie určuje názov novovybudovaných ulíc, ktoré vznikli výstavbou 

pozemných komunikácií v obci Rovinka. 

 

2. Nariadenie súčasne upravuje aktuálny zoznam ulíc nachádzajúcich sa v obci Rovinka, 

pričom doterajšie názvy ulíc ostávajú v platnosti bez zmien. 

 

Článok II. 

Názvy nových ulíc 

 

1. Názov novovybudovanej ulice v obci Rovinka, nachádzajúcej sa za Jasnou ulicou znie: 

 

 Cínová ulica (obytné územie rodinných domov) 

 

2. Názov novovybudovaných ulíc v obci Rovinka, nachádzajúcich sa pred Majerskou ulicou 

a rovnobežných s ňou znie: 

 

 Ľanová ulica (obytné územie rodinných domov, priemyselné objekty) – so vstupom 

zo Slnečnicovej ulice, 

 Pšeničná ulica (obytné územie rodinných domov) – so vstupom z Ľanovej ulice, 

 Slnečnicová ulica (obytné územie rodinných domov, obchodné objekty, 

polyfunkčný objekt) – so vstupom z Hlavnej ulice, 

 Žitná ulica (obytné územie rodinných domov) – so vstupom zo Slnečnicovej ulice. 

 

3. Názov novovybudovaných ulíc v obci Rovinka, nachádzajúcich sa za Lúčnou ulicou 

smerom k železničnej stanici so vstupom zo Železničnej ulice znie: 

 

 Nechtíková ulica (obytné územie rodinných domov) – so vstupom zo Železničnej 

ulice a je rovnobežná s Lúčnou ulicou, 

 Podbeľová ulica (obytné územie rodinných domov) – so vstupom z Nechtíkovej 

ulice a je rovnobežná so Železničnou ulicou, 

 Rozmarínová ulica (obytné územie rodinných domov) – so vstupom z Nechtíkovej 

ulice a je rovnobežná so Železničnou ulicou. 

 



4. Názov novovybudovanej ulice v obci Rovinka, nachádzajúcej sa pred Orechovou ulicou 

so vstupom z Hlavnej ulice znie: 

 

 Broskyňová ulica (obytné územie rodinných domov) 

 

5. Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v bode č. 1 až č. 4 tohto článku 

nariadenia je znázornené v situačných plánoch, ktoré tvoria prílohu č. 2 až č. 5 tohto 

nariadenia. 

 

Článok III. 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Aktuálny úplný abecedný zoznam ulíc nachádzajúcich sa v obci Rovinka tvorí prílohu 

č. 1 tohto nariadenia. 

 

2. Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady obec Rovinka. 

 

3. Okresný úrad Senec zaeviduje názvy ulíc určených týmto nariadením do elektronického 

systému - Register adries. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 122/2018 na svojom zasadnutí 

dňa 13. 12. 2018.  

 

2. Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym (15.) dňom odo dňa jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Milan Kubeš 

starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Aktuálny úplný abecedný zoznam ulíc v obci Rovinka: 
 
 

1. Agátová ulica 23. Krátka ulica 45. Púpavová ulica 

2. Astrová ulica 24. Kvetná ulica 46. Pšeničná ulica 

3. Belasá ulica 25. Lekárenská ulica 47. Rovná ulica 

4. Brezová ulica 26. Lúčna ulica 48. Rozmarínová ulica 

5. Bronzová ulica 27. Ľanová ulica 49. Sadová ulica 

6. Broskyňová ulica 28. Majerská ulica 50. Slivková ulica 

7. Cínová ulica 29. Medená ulica 51. Slnečná ulica 

8. Čerešňová ulica 30. Narcisová ulica 52. Slnečnicová ulica 

9. Družstevná ulica 31. Nechtíková ulica 53. Súmračná ulica 

10. Dúhová ulica 32. Nová ulica 54. Školská ulica 

11. Dunajská ulica 33. Obilná ulica 55. Športová ulica 

12. Farebná ulica 34. Okružná ulica 56. Úzka ulica 

13. Gazdovská ulica 35. Orechová ulica 57. Veterná ulica 

14. Hlavná ulica 36. Orgovánová ulica 58. Višňová ulica 

15. Hrádzna ulica 37. Pasienková ulica 59. Vojenská ulica 

16. Jabloňová ulica 38. Pivonková ulica 60. Za hrádzou 

17. Jarná ulica 39. Pluhová ulica 61. Záhradná ulica 

18. Jasná ulica 40. Podbeľová ulica 62. Zelená ulica 

19. Jazdecká ulica 41. Poľná ulica 63. Železničná ulica 

20. Jazerná ulica 42. Potočná ulica 64. Žitná ulica 

21. Krajná ulica 43. Repková ulica 65. ... 

22. Krásna ulica 44. Riečna ulica 66. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situačný plán č. 2 (príloha k VZN č. 3/2018) – „Cínová ulica“ 

 



Situačný plán č. 3 (príloha k VZN č. 3/2018) – „Ľanová ulica, Pšeničná ulica, Slnečnicová ulica, Žitná ulica“ 

 



Situačný plán č. 4 (príloha k VZN č. 3/2018) – „Nechtíková ulica, Podbeľová ulica, Rozmarínová ulica“ 

 



Situačný plán č. 5 (príloha k VZN č. 3/2018) – „Broskyňová ulica“ 

 


