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 Návrh 

Vieobeene záväzného nariadenia mesta Preiov t ...../2015. 


i Vydanie: 1 ktorým sa urtujú názvy noyteh ulíc a zmena názvu tastl ulice 
Mesto Prešov • v meste preiov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 

Mestskej rady v Preiove 


dňa: 16.03.2015 číslo: •../2015 

k návrhu Vieobeena záväzného nariadenia mesta Preiov t ..... /2015. ktorým sa určujú 
názvy noytch ulle a zmena názvu tastl ulice v meste Preiov 

Mestská rada v Preiove 

berle na vedomie 

návrh Väeobecne záväzného nariadenia mesta Preäov č.....12015. ktorým sa určujú názvy 
nových ulle a zmena názvu časti ulice v meste Preiov; 

odporúta 

Mestskému zastupiterstyu mesta Preiov 


návrh Vieobecne záväzného nariadenia mesta Preiov IL...12015, ktorým sa určujú názvy 
nových ulle a zmena názvu časti ulice v meste Prešov s e h v á I if. 
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Návrh 

Vhobeene závlim.ého nariadenia mesta Prelov l. ..J:Z015, ktorým 
 Vydanie: 1 'ej sa urlujú názvy nových uHc a zmena názvu časti ulice v meste 

Mesto Prešov Pre50v 

Dôvodová správa 

Zákon SNR e. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenI v platnom zneni v § 2b stanovuje 
povinnosť obce uroovaf a meniť vieobecne záväzným nariadením názvy ulíc a Iných verejných 
priestranstiev. Zákon d'aleJ uVédza, že v obci, v ktorej je viac ullc alebo iných verejných 
priestranstiev, má každá ulica alebo Iné verejné priestranstvo svoj názov. Ich názvy sa uľWjú 
s prihliadnutim na hlst6riu obce, na významné netlJúce osobnosti, na veci a pod. 

Pnsdložený návrh Vieobecne záväzného nariadenia mesta Preäov ...12015. ktorým sa určujú 
názvy nových ullc a zmena názvu t.astl ulice v meste Pnsšov. vychádZa z potreby pomenovať 
novovznikajúce ulice v súvislosti s realizáciou individuálnej bytovej výstavby na územi mesta 
Pralov s zároveň navrhuje zmeniť aj názov t.asti jednej uf pomenovanej ulice v meste. 

Navrhovanou zmenou na pnsmenovanie je t.asf existujúcej ulice Marka tulena, ktorá sa 
nachádZa na rozhranI ulic Marka tulena a Átriovej ulice. Táto easf ulice nie je v priamom 
kontakte s hlavnou easfou ulice Marka tulena. ale je akoby pokraoovanlm Átriovej ulice. O túto 
zmenu potiadali tam bývajúci vlastnici novostavieb s odOvodnenim. že terajile pomenovanie 
ulice im spôsobuje mnohé komplikácie. Mestská názvoslovná komisia v meste Prešov (ďalej len 
.MNK") ich potiadavku prerokovala a povafuje ju za opodstatnenú a navrhuje pomenovať t.asf 
tejto ulice názvom .Staré záhrady". 

Návrhmi na určenie názvov nových ullc a zmenou názvu easti ulice v meste Pre!lov sa 
zaoberali členovia MNK na svojom zasadnutl dr'la 02.12.2014 a dňa 12.01.2015. MNK 
posudzovala predložené návrhy z odborného hradiska II na záver prijala definitlvne návrhy 
k určeniu názvov nových ullc v meste Prešov ako odporúeanie. ktoré bude súea&t'ou 
schvarovacieho procesu pre Mestské zastuplterstvo mesta Prešov. 

S návrhmi MNK na určenie názvov nových ullc boli oboznámené prisIuiné výbory 
v mestských eastiach (d'alej len .VMt·). na územi ktorých sa nachádzajú nové ulice v meste. 
Pomenovanie nových ullc a premenovanie časti ulice boli predložené VMt č. 2, 3. a 7. Vietky 
dotknuté VMt pnsrokovali návrhy MNK a prijali k týmto názvom svoje stanoviská. ktoré MNK 
opätovne pnshodnotila dňa 12.01.2015 a vietky akceptovala. 

Navrhované názvy ullc a zmena nézvu časti ulice boli z lingvistického hradiska zhodnotené 
jazykovedcom a členom MNK doc. PhDr. Ladislavom Bartkom. CSc. a sú v súlade s pravidlami 
slovenského pravoplsu. 
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Návrh : Vydanie:
Vleobecne závlzného nariadenia mesta Preiov ~.,"...120l5, ktorým~ sa ur~ujú ruizvy nový~h ulfe a zmena názvu ~asti allee v meste Strana 

PreiovMesto Pre!lov 	 112 

Návrh 

Vleobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.•••/2015, 


ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov 


Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojeni s § 2b ods. l zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v zneni neskorších predpisov vydáva 

Vleobeene závllmé nariadenie mesta Prešov, ktorým sa uri!ujú názvy novýeh ulíe a zmena 
názvu ~a8ti uliCe v meste PreJov 

Článok l 
Úvodné ustanovenie 

Toto v§eobecne záväzné nariadenie určuje názvy trinástich nových ullc a premenovanie jednej 
časti ulice v meste Prešov. 

Článok 2 
Uri!enle názvov nových ulie 

1. V meste Prešov sa pre nové ulice určujú názvy: 

a) Kunia ulica, 

b) Veveričia ulica, 

c) Poľovnicka ulica, 

d) Garbiarska ulica, 

e) Hrnčiarska ulica, 

1) Hraničná ulica, 

g) Tulipánová ulica, 

h) Púpavová ulica, 

i) Levanduľová ulica, 

j) Nevädzová ulica, 

k) Šalviová ulica, 

l) Astrová ulica, 

m) Muškátová ulica. 


2. 	Grafická lokalizácia nových ulic uvedených v odseku 1 je v prilohe č. 01 až č. 13 k tomuto 
všeobecne záväznému nariadeniu. 

Článok) 
Zmena názvu &sti ulice 

l. 	Názov časti ulice Marka Čulena sa meni na nový názov ulice "Staré záhrady", ktorá sa napája 
na Átriovú ulicu a pokračuje západným smerom. 

2. 	 Grafická lokalizácia zmeny názvu časti ulice uvedenej v odseku 1 je v prílohe č. 14 k tomuto 
všeobecne záväznému nariadeniu .. 

F -	 MsÚ/SP-Ol112/1 



Návrh Vydanie: 
VHobe~ne závilzDého nariadenia mesta Prel ov ~......./l015, ktorým{gi 

sa ur~ujt názvy nový~h ulf~ a zmena názvu bsti uli~e v meste Strana 
PrelovMesto PreJov 	 212 

------_..-	 _._--- I 

Č16nok4 
Zoznam prfiob 

01. 	Kunia ulica 
02. Veveričia ulica 
03. Poľovnícka ulica 
04. Garbiarska ulica 
05. Hrnčiarska ulica 
06. Hraničná ulica 
07. 	Tulipánová ulica 
08. Púpavová ulica 
09. Levanduľuvá ulica 

IO. Nevädzová ulica 

ll. Šalviová ulica 

12. 	Astrová ulica 
13. 	MuA:átuvá ulica 
14. 	Staré záhrady 
15. 	Prehľad názvov nových uUc v meste PreJov a ich lokalizácia podra príslušoosti k mestskej časti. 

Č16Dok 5 

ZáVer"Dé ustanovenia 


l. 	Návrh tohtQ všeobecne záväzného nariadenia 001 vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 
~'H""U'#H. a zvesený dňa ~""".n.... 

2. 	Na tQmto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvu 
mesta Prešov dňa .......... uznesením č........... . 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie 0010 vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa ............ .. 

a zvesené dňa ............... • 


4. 	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............ . 


VPreJove dňa ................. . 


Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
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Priloha č. 15 k VZN 
mesta Prešov č........ 

Prehl'ad názvov nových uUc v meste Prdov a ich lokalizácia podľa prlslušnosti 
k mestskej lasti 

Poradové 
lislo 

Ol 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Návrh názvov 

nových ullc 


a zmena názvu 

ulice 


Kunla ulica 


Veveričia ulica 

Pol'ovnicka uUca 

Garbiarska ulica 

Hrnčiarska ulica 

Hraničná ulica 

TuJi pánová ulica 

Púpavová ulica 

Levanduľová 

ulica 

PrislU§n08ť k mestskej lasti 
a lokalizácia ulice 

VMČ l. lokalita Vydumanec. 

PÔvodná účelová komunikácia 


v záhradkárskej osade, súbežná so 

ajačou ulicou na východ od nej,

_'.'._. ~_._ ..-- a Skromnú ulicu 

VMC l. lokalita Vydumantc. 

pôvodná účelová komunikácia 


v záhradkárskej osade medzi ulicami 

Malkovskou a Skromnou 


VMC l. lokalita Vydumantc. 

novovybudovaná ulica pre výstavbu 


rodinných domov južne od Malkovskej 

ulice 


VMC 3, lokalita Nifná ..,,'u'"'..u.... 

novovybudovaná ulica v zóne mv 


sa na ulicu K prameňu 
a 'e situovaná 'užne od te'to ulice 

VM 3, lokalita Nitná bastová, 
novovybudovaná ulica v zóne mv 

situovaná východne od Fintickej ulice, 
severne od ulice K prameňu a napája 

sa na Fintickú ulicu 
VMČ 3, lokalita Nilná 
novovybudovaná ulica v zóne mv 
situovaná na hranici katastra mesta 
Prešov a obce Fintice, umiestnená 

východne od Fintickej ulice, na ktorú 
sa :",ullnliig 

VMC7, lokalita ""'5u..... 


novovybudovaná prlstupová ulica 

v zóne mv vedúca z križovatky ulíc 

DrozdiaIHolubia západným smerom 


súbežne so Sekčovskou ulicou 
L< __ ' ku Kamennei ulici 

VMČ 7, lokalita _ ..... ' 
novovybudovaná ulica v zóne IBV 

vedúca paralelne s Drozdiou ulicou na 
východnom okraji zastavovanej 

I~L_I! .. 

VMC 7,Iokalita "''''5u...., 

novovybudovaná ulica v zóne IBV 
vedúca paralelne s Drozdiou ulicou 

v strede 

Vysvetlenie 
pomenovania nových 

ulle 
Pomenovanie 
podľa zvieracích názvov. 

Susedné ulice majú 
r-- ........ ··- r ... ···--·
(Zaiačia, Vlčia, Líščia) 

Pomenovanie navrhnuté 
podľa zvieracích názvov. 

Susedné ulice majú 
podobné pomenovania 

fT...-nl..Xi .. 7 .. i."Xia) 

Ulica je lokalizovaná 
v blIzkosti lesa a koreš
ponduje so susednými 
"'~""'·"-i (L{~;g 

Názov navrhnutý podľa 
bývalých prešovských 

cechov 

Názov navrhnutý podl'a 
bývalých prešovských 

cechov 

Pomenovanie ulice 
navrhnuté podľa tesnej 
hranice medzi katastrom 
mesta Prešov a katastrom 

obce Fintice 

Navrhnutý botanicky 
názov ulice (kvetinový) 

v lokalite Šalgovík 

Navrhnutý botanicky 
názov u lice (kvetinový) 

v lokalite Šalgovík 

Navrhnutý botanicky 
názov ulice (kvetinový) 

v lnlcalitp Š,Hlanvík 



10 	 VMC 7. lokalita Salgovik, 
I Nevidzová uliea novovybudovaná ulica v zóne mv Navrhnutý botanicky 

vedúca paralelne s Drozdiou ulicou na názov ulice tetinový) 
západnom okraji zastavovanej lokality v lokalite algovík 

\I 	 VMC 7, lokalita Salgovik 
šalviová ulica 	 novovybudovaná ulica tvaru .,U" I 

napojená na Teriakovskú ulicu, a Navrhnutý botanicky 
juŽllým ramenom napájajúcu sa názov ulice ~vetinový) 

v križovatke na Sokoliu ulicu v lokalite algovík 
12 VMC 7, lokalita Salgovík 

Astrová ulica novovybudovaná ulica napojená na 
, 

Sekčovskú ulicu, vedúca od Navrhol sa botanicky 
Sekčovskej ulice ku Teriakovskému názov ulice tetinový) 
potoku lokalizovaná v západnej časti v lokalite algovik 

ob~ého súboru Kliny I 
13 VMC 7. lokalita Salgovík 

Muikátová ulica novovybudovaná ulica napojená na I Navrhnutý botanicky 
Sekčovskú ulicu. vedúca od názov ulice ~etinový) I 

Sekčovskej ulice ku Teriakovskému v lokalite Igovik 
potoku lokalizovaná vo východnej 

časti obytného súboru Kliny I 
14 VMC"l, lokalita Sidlisko II, ulica • Pomenovanie navrhnuté 

UlkaStaré Marka ČUlena/ÁtriováJe to krátka časť podľa pôvodného 
mhrady ulice napojená na Atriovú ulicu, I miesmeho názvu v tejto I 	 doteraz zaradená k ulici M. Čulena lokalite 


