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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2020 

o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice 
a o dopinení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste 

Pezinok 

Mestské zastupiterstvo v Pezinku 
na základe ustanovení § 2b ods. 1, § 4 ods. 5 písm. s), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(d'alej zákon o obecnom zriadení), sa dňa 30.04.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (d'alej len VZN) 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

Týmto VZN sa určuje názov novej ulice v Pezinku a mení sa názov jednej ulice, v zmysle 
ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení. V zmysle § 2b ods. 3 zákona o obecnom 
zriadení sa názvy ulíc určujú okrem iného s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti. 

§ 2 
Názov novej ulice a zmena názvu ulice 

(1) Mestské zastupiterstvo určuje názov novej ulice a to ulice „Alfonza Šilhára". 

(2) Mestské zastupiterstvo mení názov ulice „Dr. Štohla" na ulicu „Štohlova". 

(3) Nová ulica vzniká v rámci prebiehajúcej výstavby v lokalite Záhumenice na Cajle a ide 

o novú ulicu, zo Štohlovej ulice (Dr. Stohla) smerom k Cajlanskej ulici. 

(4) Názov novej ulice je určený na počest' osobnosti, ktorou bol don Alfonz Šilhár SDB, 
*29.08.1930 Cajla 07.08.1999 Skalica, kňaz, salezián, misionár, 34 rokov pôsobil 

v Austrálii, v r. 1992 sa vrátil na Slovensko, učil na Saleziánskom gymnáziu Jána Bosca 

v Šaštíne. 

§ 3  
Všeobecné ustanovenia 

(1) Nová ulica a zmena názvu ulice sa po nadobudnutí účinnosti tohto VZN zapracujú 

v prílohe č. 1 vo VZN č. 4/2007, kde sú v abecednom poradí určené názvy všetkých ulíc 

v meste Pezinok. 



(2) Ostatné náležitosti ohl'adne určovania, označovania ulice vychádzajú zo zákona 

o obecnom zriadení a VZN Mesta Pezinok č. 4/2007. 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) 
Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Pezinok 

(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Mesta. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na 

Mestskom úrade v Pezinku. 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 
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