
VZN č.3/2010 
o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev 

na území mesta Strážske 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Strážske na základe ustanovenia § 2b ods.1, § 6 a § 11 

ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v y d á v a pre územie mesta Strážske 

 t o t o 

 

všeobecne záväzné nariadenie 

 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“) 

je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev na celom území mesta Stráţske. 

2) Označenie názvov ulíc a verejných priestranstiev slúţi mestu a ostatným subjektom na 

získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácii 

obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta Stráţske. 

3) Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev vedie Mesto – Mestský úrad Stráţske, referát výstavby a ţivotného 

prostredia 

. 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami a pozemkami, alebo pozemkami, 

určená územným plánom mesta, kde sa môţu ľudia slobodne zhromaţďovať, stretávať 

a pohybovať sa. 

2) Iné verejné priestranstvá sú plochy leţiace spravidla v osobitnej časti mesta, verejne 

prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely. 

3) Stavba pre účely tohto nariadenia je kaţdá samostatná stavba, leţiaca na území mesta 

spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod. 

4) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa osobitnej 

evidencie. 

5) Orientačné číslo je číslo na označenie kaţdého samostatného vlastného vchodu. Ak 

má stavba viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo kaţdému vstupu. 

 

 

Čl. 3 

Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev mesta a zásady ich používania 

 

1) V prílohe č. 1), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú v abecednom poradí 

určené názvy ulíc, mestských častí a námestia v meste Stráţske. 

2) Názov ulice, mestskej časti a námestia sa píše v znení ako je uvedené v tomto 

nariadení. Ako súčasť označenia nie je potrebné písať slovo „ulica, resp. námestie“. 



3) Pri písaní plnej adresy sa zvykne správne pouţívať názov ulice v spojení so súpisným 

číslom lomene orientačným číslom stavby, napr. „Mierová 40/1“.  

 

Čl. 4 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu 
1)

. 

2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len 

„budova“), ktorá sa nachádza najbliţšie k miestu vyústenia ulice do stredu mesta, a na 

budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou 

tabuľou s názvom ulice aj najbliţšia budova pri takomto vyústení ulice. 

3) Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa pouţíva 

plný neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe č. 1) tohto nariadenia. 

4) Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje (napr. označenie smeru ulice, umiestnenie 

významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v meste sa 

uvádzajú v štátnom jazyku. 

5) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny 

upravuje osobitný zákon 
2)

. 

6) Názvy ulíc v jazyku národnostnej menšiny sa uvádzajú spravidla na jednej orientačnej 

tabuli pod názvom ulice v štátnom jazyku; to platí aj o označovaní ulíc ďalšími 

orientačnými údajmi v jazyku národnostnej menšiny. 

7) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na: 

a) históriu mesta 

b) významné neţijúce osoby 

c) veci 

d) významných rodákov a pod. 

8) Neprípustné sú názvy po ţijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, uráţajúce 

mravnosť, náboţenské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy 

nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta 
3)

. 

9) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné 

náklady. 

 

Čl. 5 

Doterajšie názvy ulíc a verejných priestranstiev 

 

1) Doterajšie názvy a pomenovania ostávajú v platnosti bez zmien. Doterajšie názvy           

a  pomenovania ulíc a verejných priestranstiev tvoria prílohu č. 1) tohto nariadenia. 

2) Názvy a označenia podľa odseku 1) tohto nariadenia je potrebné rešpektovať                    

a pouţívať tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu, mestskú časť a námestie. 

 

 

Čl. 6 

Zásady označovania nových ulíc a iných verejných priestranstiev a zmeny ich zmeny 

 

1) Mesto určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe poţiadaviek, návrhov obyvateľov 

mesta. 

2) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev moţno určovať a meniť iba po dôkladnom 

prerokovaní s odborníkmi (v komisii) a obyvateľmi mesta a iba nariadením alebo 

zmenou prípadne dodatkom k tomuto nariadeniu. 



3) Pred prijatím nového nariadenia, zmeny alebo doplnenia nariadenia o označovaní ulíc 

alebo iných verejných priestranstiev mestské zastupiteľstvo zriadi ako svoj dočasný 

orgán Komisiu názvoslovnú (ďalej len „komisia“). Komisia je zloţená z poslancov 

mestského zastupiteľstva a odborníkov z radov obyvateľov. Komisia má najmenej 5 

členov a je uznášaniu schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. 

4) Komisia prerokuje navrhnutý názov ulice alebo iného verejného priestranstva s 

obyvateľmi mesta, a to osobným prerokovaním, alebo prostredníctvom regionálnej 

tlače alebo inými dostupnými prostriedkami. 

5) Ak väčšina obyvateľov mesta, ktorí sa k navrhnutému názvu vyjadrili s ním súhlasí, 

komisia predloţí návrh na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

 

  

Čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské 

zastupiteľstvo v Stráţskom. 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2010 bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva č.176/2010 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.4.2010. 

3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho 

zverejnení. 

 

________________________________________________ 
1)

 Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
2)

 zákon č. 184/1999 Z.z. o pouţívaní jazykov národnostných menšín v platnom znení 
3)

 § 2b ods. 3 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

V Stráţskom, dňa 30.4.2010 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

   primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

ZOZNAM ULÍC V MESTE STRÁŢSKE 

 

1. Agátová  

2. Brezová 

3. Čemernianska 

4. Druţstevná 

5. Fraňa Kráľa 

6. Gaštanová 

7. Jahodná 

8. Kasárenská 

9. Kollárova 

10. Komenského 

11. Krivošťanská 

12. Laborecká 

13. Lipová 

14. Ľudovíta Štúra  

15. Mierová 

16. Mládeţe 

17. Nová 

18. Pavla Horova 

19. Pod hradom 

20. Priemyselná 

21. Pri parku 

22. Obchodná 

23. Okruţná 

24. Osloboditeľov 

25. Sama Chalupku 

26. Staničná 

27. Vihorlatská 

28. Za záhradami 

29. Zámočnícka 

30. 1. mája 

 ______________________________________________________________ 

 

1. Mestská časť Krivošťany 

2. Mestská časť Pláne 

________________________________________________________________ 

 

Námestie Alexandra Dubčeka 


