
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 mesta Sabinov č. 5/2018  

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove na svojom zasadnutí dňa 19.7.2018 na základe § 2b 

ods. 1, § 4 ods. 5, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov schvaľuje 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú názvy ulíc a iných 

verejných priestranstiev a určujú sa pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta. 

2. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev vedie mestský úrad, oddelenie organizačné a vnútornej správy. 

3. Názvy ulíc, iných verejných priestranstiev a mestských častí sú uvedené v prílohe 

č. 1 tohto VZN.  

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

2. V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica 

alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. 

 

Článok 3 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

1. Ulice a iné verejné priestranstvá sa označujú názvami na orientačných tabuliach 

rovnakého typu. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje mesto na 

vlastné náklady. 

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

„budova“), ktorá sa nachádza najbližšie 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 najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.  

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

používa neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe tohto VZN. 

4. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny 

upravuje osobitný zákon.1 

 

                                                           
1 Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  



5. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na:  

a) históriu mesta  

b) významné nežijúce osoby  

c) veci a pod. 

 

6. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce 

mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy 

nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta. 

7. Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného 

verejného priestranstva. 

 

Článok 4 

Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

1. Mesto určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmeny z 

vlastného podnetu alebo na základe žiadosti obyvateľov mesta. 

 

 

Článok 5 

Sankcie 

 

1. Za porušenie ustanovení tohto VZN uloží mesto sankcie podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 2 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 19.7.2018  

uznesením č. 324/2018. 

 
V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 

vyvesenia tohto návrhu plynie 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické 

osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na adrese  

.................................... alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Sabinove. Pripomienkou 

možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie alebo zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. 

 

 

 

            

        Ing. Peter Molčan 

  primátor mesta 

   

                                                           
2 napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



PRÍLOHA 
ZOZNAM ULÍC, INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

A MESTSKÝCH ČASTÍ V MESTE SABINOV 

 
Ulica 17. novembra 

Ulica 9.mája 

Ulica Bernolákova 

Ulica Čergovská 

Ulica Fraňa Kráľa 

Ulica gen. Svobodu 

Ulica Hollého 

Ulica Hliník 

Ulica Hviezdoslavova 

Ulica Jolany Cirbusovej 

Ulica Jakubovanská 

Ulica Janka Borodáča 

Ulica Janka Jesenského 

Ulica jarková 

Ulica Jilemnického 

Ulica Karpatská 

Ulica Komenského 

Ulica kpt. Nálepku 

Ulica Kukučínova 

Ulica kvetná 

Ulica Levočská 

Ulica lúčna 

Ulica Matice slovenskej 

Ulica mieru 

Ulica mlynská 

Ulica Moyzesova 

Ulica Mudroňova 

Ulica Murgašova 

Ulica Nezabudova 

Ulica Novomeského 

Ulica ovocinárska 

Ulica Pavla Gojdiča 

Ulica pod Švabľovkou 

Ulica poľná 

Ulica potočná 

Ulica Prešovská 

Ulica Prídavkova 

Ulica Puškinova 

Ulica ružová 



Ulica Samuela Fábryho 

Ulica Sama Chalúpku 

Ulica sadová 

Ulica severná 

Ulica Sládkovičova 

Ulica SNP 

Ulica Šancová 

Ulica Štúrova 

Ulica Švermova 

Ulica tehelná 

Ulica višňová 

Ulica Záborského 

Ulica záhradná 
 

 

    Námestie slobody 

 

   Miestna časť: Orkucany 

 

 

   Záhradkárska oblasť Baluvka 

   Záhradkárska oblasť medzi vodami 

   Záhradkárska oblasť pri trati 

   Záhradkárska oblasť pri poľnom mlyne 

   Záhradkárska oblasť Šrámky 

   Záhradkárska oblasť pri Teleku  

 

 

 

    


