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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,  

podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení  neskorších predpisov, vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č.  

6/2020 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď“  (ďalej len „nariadenie“). 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Mesto Sereď týmto nariadením ustanovuje: 

1) názov novej ulice v lokalite IBV Trnavská – Kasárenská 2, 

2) názov nových ulíc v lokalite Polyfunkčná zóna „Prúdy“ Sereď – Stredný Čepeň. 

 

§2 

Názvy ulíc 

 

1) Ulica sa nachádza v katastrálnom území mesta Sereď,  je vybudovaná na účel 

zabezpečenia prístupu a príjazdu pre novovybudované rodinné domy, je napojená na 

Trnavskú ulicu, nachádza sa v lokalite IBV Trnavská – Kasárenská 2. Pre účely 

označenia novovytvorenej ulice sa ustanovuje názov: Jarná ulica. 

2) Ulica sa nachádza v katastrálnom území mesta Sereď, je vybudovaná na účel 

zabezpečenia prístupu a príjazdu pre novovybudované rodinné domy a bude pokračovať 

po ďalšej výstavbe, je napojená na Strednočepeňskú ulicu v smere na Horný Čepeň, 

nachádza sa v lokalite Polyfunkčná zóna „Prúdy“ Sereď – Stredný Čepeň. Pre účely 

označenia novovytvorenej ulice sa ustanovuje názov: Nezábudková ulica. 

3) Ulica sa nachádza v katastrálnom území mesta Sereď, je vybudovaná na účel 

zabezpečenia prístupu a príjazdu pre pripravované novovybudované rodinné domy, je 

napojená na Strednočepeňskú ulicu v smere do mesta, nachádza sa v lokalite Polyfunkčná 

zóna „Prúdy“ Sereď – Stredný Čepeň. Pre účely označenia novovytvorenej ulice sa 

ustanovuje názov: Konvalinková ulica. 

4) Ulica sa nachádza v katastrálnom území mesta Sereď, je vybudovaná na účelom 

zabezpečenia prístupu a príjazdu pre pripravované novovybudované bytové domy a bude 

pokračovať po ďalšej výstavbe, je napojená na Strednočepeňskú ulicu v smere do mesta, 

nachádza sa v lokalite Polyfunkčná zóna „Prúdy“ Sereď – Stredný Čepeň. Pre účely 

označenia novovytvorenej ulice sa určuje názov: Tulipánová ulica. 

5) V prílohe tohto nariadenia sú mapy s vyznačením ulíc, ktorých názvy sa týmto 

nariadením ustanovujú. Príloha č. 1 IBV Trnavská – Kasárenská 2  a Príloha č. 2 

Polyfunkčná zóna „Prúdy“ Sereď – Stredný Čepeň. 

 

§3 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  

 

V Seredi, dňa 30. 6. 2020 

 

 

     Ing. Martin Tomčányi  

             primátor mesta  

 



Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v  Seredi dňa 25.6.2020 uznesením č. 

133/2020. 

Deň vyhlásenia: 30. 6. 2020 

Deň zvesenia:  15. 7. 2020  


