
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1150/2006 na svojom XXIV. rokovaní dňa 7. 

septembra 2006 v súlade s 1b ods. 2, § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice ustanovuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

č. 81 
o určení názvu ulíc "Niklová ulica", "Chrómová ulica", "Zemianska ulica", 

"Kubíková ulica", 

"Močiarna ulica" a "ulica Pri vagovni"  

 

     § 1 

     Predmet  

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú názvy nových ulíc "Niklová ulica", 

"Chrómová ulica", "Zemianska ulica", "Kubíková ulica", "Močiarna ulica" a "ulica Pri 

vagovni" v mestskej časti Košice Barca. Grafické vyobrazenie nových ulíc tvorí prílohu č. 1 

až 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

 

§ 2  

Lokalizácia Niklovej ulice  

Začiatok Niklovej ulice je v križovatke nachádzajúcej sa v severnej časti Zinkovej ulice, 

smeruje na sever o dĺžke 43 metrov, kde sa zatáča doprava a pokračuje o dĺžke 142 metrov v 

smere na východ.  

 

§ 3 

Lokalizácia Chrómovej ulice  

Začiatok Chrómovej ulice je v križovatke s ulicou Pri stanici, smeruje na západ o dĺžke 56 

metrov, kde sa zatáča doprava a pokračuje o dĺžke 173 metrov v smere na sever-

severozápad, kde tvorí križovatku s Niklovou ulicou.  

 

§ 4 

Lokalizácia Zemianskej ulice  

Začiatok Zemianskej ulice je v križovatke s Tešedíkovou ulicou, smeruje na východ o dĺžke 

235 metrov, kde sa mierne stáča doľava a pokračuje o dĺžke 67 metrov v smere na 

severovýchod po križovatku s ulicou Pri pošte.  

 

§ 5 

Lokalizácia Kubíkovej ulice  

Začiatok Kubíkovej ulice je v križovatke s ulicami Osloboditeľov a Podnikateľskou, 

smeruje v oblúku na juh-juhozápad o dĺžke 437 metrov, kde končí v križovatke s 

prístupovou cestou.  

 

§ 6 

Lokalizácia Močiarnej ulice  

Začiatok Močiarnej ulice je v križovatke v severnej časti Kubíkovej ulice, smeruje na juh o 

dĺžke 336 metrov, kde končí v križovatke s prístupovou cestou.  



§ 7 

Lokalizácia ulice Pri vagovni  

Začiatok ulice Pri vagovni je v križovatke v strednej časti Kubíkovej ulice, smeruje na juh o 

dĺžke 260 metrov, kde končí v križovatke s prístupovou cestou.  

 

§ 8 

Účinnosť  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej 

tabuli.  

 

 

Ing. František Knapík        

primátor mesta Košice       

 

 

 

 

Zverejnené:  13.09.2006  

Účinné:  28.09.2006  

 


