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Dôvodová správa:    
  

Podľa ustanovenia § 2b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej v dôvodovej správe len „zákon o obecnom zriadení“), v obci, 
v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné 
priestranstvo svoj názov.  
 

Podľa ustanovenia § 2b ods. 3 zákona o obecnom zriadení, názvy ulíc a iných 
verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce 
osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, 
urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy 
nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. 

 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) 1. bod zákona o obecnom zriadení, obec vo 

veciach územnej samosprávy mesta ustanoví nariadením názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev, ako aj ich zmeny. 

 
Mesto Levoča má aktuálne všeobecne záväzným nariadením č. 111/2003 určené názvy 

šesťdesiatich siedmich ulíc a troch verejných priestranstiev. 
 
Potreba pomenovať ulicu Ulica za Bergerovcom  vznikla aj napriek tomu, že sa tam 

nenachádza žiadna budova s orientačným číslom. Prax však ukázala, že ulica sa spomína 
v rôznych súvislostiach, v ktorých je potrebné mať a použiť oficiálny názov. 
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Potreba pomenovať ulicu Tatranská ulica vznikla z dôvodu, že v uvedenej lokalite 

vznikol súvislý rad budov, ktoré musia mať súpisné číslo. Z hľadiska orientácie je potrebné 
pomenovať komunikáciu súvisiacu so stavebnými pozemkami, ktorá je ulicou. 

 
Vlastnícke vzťahy k pomenovávanej komunikácii sú od 01. 04. 2018 irelevantné.  
 
  

 
 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
I. 
Mestská rada v Levoči berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných 
verejných priestranstiev na území mesta Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 30. 06. 2019                                                       Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                     Mgr. Nikolaj Kučka 
                                                          
II.                                    
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev na území mesta Levoča, podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 30. 06. 2019                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka  
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 
                                                    zástupca primátora mesta  

prednosta mestského úradu 
    hlavná kontrolórka mesta 
                                          právny útvar mestského úradu 
                                                     
 
 
 

V Levoči:    07. 06. 2019   



                                                       -NÁVRH- 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 

č. XX/2019 
 

z 20. 06. 2019, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 
o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 
11 ods. 4 písm. g)   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) 1. bod zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Levoča  sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V prílohe všeobecne záväzného nariadenia č. 111/2003 sa v zozname ulíc a iných 
verejných priestranstiev dopĺňa ulica s poradovým číslo 68 a názvom Ulica za 
Bergerovcom a ulica s poradovým číslo 69 a názvom Tatranská ulica. 

 
2. Do prílohy všeobecne záväzného nariadenia č . 111/2003 sa vkladá grafické 

zobrazenie Ulice za Bergerovcom na území mesta Levoča, ktoré tvorí prílohu č. 1 
k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu, a grafické zobrazenie Tatranskej ulice, 
ktoré tvorí prílohu č. 2 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

             
Čl. II 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Levoči č. XX/XX zo dňa 20. 06. 2019. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta. 
 
 
                                                            
                                                                                      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
                                                                                                    primátor mesta 
 
 
Dátum zverejnenia: 03. 06. 2019 
Termín uplatnenia pripomienok: 14. 06. 2019 
na adresu: 
Mesto Levoča 
MsÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01  Levoča 
alebo jarmila.lisonova@levoca.sk 
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