Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa
14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 163/2015
Pravidlá
pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území
mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc)
§1
Účel a pôsobnosť
(1) Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej
orientácii obyvateľov mesta a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska
fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.
(2) Účelom tohto nariadenia je určiť jednotné pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri
označovaní ulíc, námestí, nábreží, parkov, sadov, mostov a iných verejných priestranstiev
(ďalej len „názvy ulíc“) na území mesta Košice.
§2
Zásady pre určovanie názvov ulíc
(1) Názvy ulíc sa určujú v súlade s osobitnými predpismi*) s prihliadnutím na
a) historické miestopisné názvy, na vzťah k histórii mesta a jeho mestských častí, k
významným historickým udalostiam, historickým pamiatkam, prírodným útvarom a
miestam, k významným veciam, javom a podobne,
b) ich vzťah k významným nežijúcim osobnostiam,
c) vytváranie tematicky príbuzných názvov ulíc v určitej časti alebo lokalite mesta v súlade
1. s tradičnými charakteristickými tematickými pomenovaniami napr. ulice „Šalviová,
Rozmarínová, Bazalková“ alebo ulice „Platanová, Topoľová, Brezová“ a pod.
2. s koncepciou rozvoja, napríklad v okolí športového štadióna ulice „Cyklistická,
Bežecká“, v okolí bývalého vojenského výcvikového priestoru „Vojenská, Letecká
a pod.,
d) s koncepciou dopravného systému,
e) s kartografiou.
(2) Názvy ulíc majú byť spoločensky prijateľné, funkčne a orientačne bezproblémové. Pri
určovaní názvov ulíc podľa významných osobností je potrebné dbať na objektívnosť
a primeranosť a na vhodnosť názvu a primeranosť významu osobnosti, podľa ktorej má byť
ulica pomenovaná k danému miestu.
_________________________________
*)

§ 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
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(3) Pri určovaní názvov ulíc sú neprípustné názvy
a) po žijúcich osobách,
b) duplicitné, vyskytujúce sa už v inej časti mesta,
c) nevhodné, bez nadväznosti na históriu mesta, alebo danej časti, či lokality,
d) dlhé alebo komplikované,
e) druhovo príbuzné, vzájomne zameniteľné,
f) urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie a pod.,
g) jazykovo a gramaticky nesprávne.
§3
Názvy ulíc na území ohraničenom hradbami mesta
Názvy ulíc na území ohraničenom hradbami mesta nemôžu byť zmenené. Grafické
znázornenie územia ohraničeného hradbami mesta tvorí prílohu tohto nariadenia.
§4
Postup pri určovaní názvov nových ulíc
(1) Ak v dôsledku výstavby dôjde ku vzniku nových ulíc v súlade s územným plánom
mesta Košice, príslušná mestská časť požiada mesto o určenie názvu ulice a vyhotovenie
technickej dokumentácie. K žiadosti o určenie názvu ulice priloží návrh nového názvu, aj
v alternatívach s odôvodnením navrhovaného názvu. Ak nová ulica vzniká na území dvoch
alebo viacerých mestských častí, návrh predložia všetky dotknuté mestské časti. Mestské časti
môžu predložiť aj spoločný návrh, ktorý však musí byť podpísaný každou dotknutou
mestskou časťou.
(2) Príslušné odborné oddelenie magistrátu mesta vyhotoví technickú dokumentáciu, ktorú
tvorí:
a) písomný popis priebehu trasy novej ulice, lokalizáciu s určením miesta, kde sa ulica
nachádza a napojenia ulice na existujúcu sieť ulíc,
b) grafické zobrazenie ulice v mierke, aby bol dodržaný formát A4, s prehľadným
a čitateľným trasovaním vo farebnom rozlíšení:
1. tmavosivá farba – existujúci miestopis s názvami ulíc,
2. čierna farba – trasovanie novovzniknutej ulice,
3. červená farba – názov novej ulice, začiatok, priebeh a koniec ulice.
c) grafické zobrazenie ulice sa vyhotovuje podľa nasledovného vzoru:
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(3) Kompletný návrh pozostávajúci z návrhu mestskej časti (ods. 1) a technickej
dokumentácie (ods. 2) je predložený Názvoslovnej komisii na zaujatie stanoviska. Po
schválení názvu ulice názvoslovnou komisiou je materiál postúpený príslušnému odbornému
oddeleniu magistrátu mesta na legislatívne spracovanie všeobecne záväzného nariadenia na
rokovanie orgánov mesta v lehotách podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Košiciach.
§5
Zmeny názvov ulíc
(1) Určené názvy ulíc možno meniť len výnimočne a z vážnych dôvodov - ak nie sú
v súlade s osobitnými predpismi*) a týmito pravidlami.
(2) Ak pôvodné ulice zanikli, nové ulice, ktoré na ich mieste vzniknú výstavbou, budú
pomenované pôvodnými názvami, ak vyhovujú kritériám podľa § 2.
(3) Ak je v názve ulice jazyková alebo gramatická chyba, názov ulice sa nemení, len sa
opraví v evidencii ulíc a vyhotoví sa nová tabuľa v správnom znení.
(4) Pri zmene názvu ulice sa ustanovenia § 4 použijú primerane.
§6
Názvoslovná komisia
(1) Na posudzovanie a prípravu návrhov názvov ulíc je vytvorená Názvoslovná komisia,
ktorá je poradným orgánom primátora mesta Košice, ktorá môže byť poverená aj určovaním
názvov verejných zariadení ako sú napríklad zastávky verejnej dopravy a pod.
(2) Komisia sa skladá z členov menovaných osobitným menovacím dekrétom primátorom
mesta Košice.
(3) Komisia sa pri svojej činnosti riadi osobitnými predpismi*). Pri posudzovaní návrhov
názvov ulíc postupuje nestranne a so znalosťou veci. Schválené návrhy predkladá tajomník
komisie príslušnému odbornému oddeleniu magistrátu mesta na legislatívne spracovanie
všeobecne záväzného nariadenia.
§7
Vedenie evidencie ulíc
Evidenciu ulíc vedie mesto. Evidenciu ulíc tvorí:
a) plán ulíc – digitálna vektorová mapa [plán ulíc.dgn],
b) katalóg ulíc [http://www.kosice.sk/ulice.php],
c) zoznam ulíc [Zoznam ulíc.mdb.
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§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Zverejnené: 16.12.2015
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