
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014  

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok 

 
   Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a na základe § 

2b ods. 1 zák. č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):  

 

 

Článok l 

Základné ustanovenia 

 

         Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, za ktorých mestské 

zastupiteľstvo  určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v  meste. 

 

 

Článok 2 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

1. Názov ulice a iného verejného priestranstva určuje mestské  zastupiteľstvo s prihliadnutím 

na históriu mesta, 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 

mesta. 

2. Podnet na nový názov ulice alebo iného verejného  priestranstva alebo zmenu doterajšieho 

názvu môže podať  skupina obyvateľov mesta, poslanci mestského zastupiteľstva  alebo 

primátor. 

3. Pred rozhodnutím o určení, alebo zmene názvu ulice mesto  prerokuje navrhovaný názov 

spôsobom v meste obvyklým s  obyvateľmi mesta /vyvesením na  úradnej tabuli mesta, 

zverejnením v mestskom televíznom  vysielaní, miestnej tlači a pod./ 

4. Návrhy názvov ulíc a iných verejných priestranstiev pripravuje a mestskému zastupiteľstvu 

predkladá oddelenie organizačno-správne Mestského úradu v Kežmarku. 

5. Postup a podrobnosti pri  určovaní  a zmene  názvov  ulíc a  iných  verejných  priestranstiev   

    ustanovuje osobitný právny predpis a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

    neskorších predpisov. 

6. Z dôvodu  zlepšenia  orientácie  obyvateľov  a  návštevníkov, mesto  označuje ulice  okrem   

    názvu aj ďalšími údajmi  na  samostatných  orientačných  tabuliach. Ďalšími  orientačnými  

    údajmi sú napr. označenie smeru ulice, umiestnenia významných inštitúcií, budov, parkov,  

    sídlisk, ako aj iné údaje, ktoré slúžia na orientáciu v meste. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je zoznam názvov  ulíc a iných verejných 

priestranstiev (námestí a pod.) v  meste, ktorý tvorí prílohu nariadenia. 

2.  Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 27.03.2014 uznesením č. 31/2014. 

 



Článok 4 

Účinnosť 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 Ing. Igor Šajtlava      Ing. Ladislav Faix 

              primátor mesta        prednosta úradu  

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa: 05.02.2014            VZN vyhlásené dňa: 07.04.2014 

Návrh VZN zvesený dňa: 19.02.2014   VZN zvesené dňa: 22.04.2014 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č. 1/2014:  Zoznam ulíc v meste Kežmarok 

       Bardejovská 

 

Poľná 

    Baštová 

 

Pradiareň 

    Biela voda 

 

Pri zastávke 

    Cintorínska 

Dávida Frölicha 

 

Priekopa 

    Dr. Alexandra 

 

Rázusova 

    Dr. Daniela Fischera 

 

Severná 

    Fraňa Kráľa 

 

Sihoť 

    Garbiarska 

 

Slavkovská 

    Gaštanová 

 

Starý trh 

    Gen. Štefánika 

 

S. Tomášika 

    Hlavné námestie 

 

Strelnica 

    Hradné námestie 

 

Suchá hora 

    Hradný vrch 

 

Štúrova 

    Hradská cesta 

 

Tatranská 

    Huncovská 

 

Tehelňa 

    Hviezdoslavova 

 

Toporcerova 

    Ivana Stodolu 

 

Továrenská 

    J. Záborského 

 

Trhovište 

    J. Jesenského 

 

Tvarožnianska 

    Jakuba Kraya 

 

Vyšný mlyn 

    Jána Chalupku 

 

Weilburská 

    Južná 

 

Weinova 

    Kamenná baňa 

 

Záhradná 

    Karola Kuzmányho  

 

Zochova 

    Kláštorná 

      Komenského 

      Kostolné námestie 

      Košická 

      Krvavé pole 

      Kukučínova 

      Kušnierska brána 

      Lanškrounská 

      Levočská 

      Ľubická cesta 

      Martina Lányiho 

      Michalská 

      Možiarská 

      Mučeníkov 

      Nábrežná 

      Nad traťou 

      Nižná brána 

      Nová 

      Obrancov mieru 

      P. J. Šafárika 

      Petržalská 

      Pod lesom 

      Pod traťou 

      



 


