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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2012,
ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmena
názvu časti ulice v meste Prešov

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje názvy šiestich nových ulíc a premenovanie jednej
časti ulice v meste Prešov.
Článok 2
Určenie názvov nových ulíc a premenovanie časti ulice v meste Prešov
1. Mestské zastupiteľstvo v Prešove určuje tieto názvy nových ulíc v meste Prešov:
a) Pod Rúrkami,
b) Na Bikoši,
c) Ku Brezinám,
d) Turistická ulica,
e) K prameňu,
f) Pávia ulica.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení doterajší názov západnej časti existujúcej
Družstevnej ulice v Nižnej Šebastovej na ulicu „Ku vykládke“ vedúcej zo Strojníckej ulice
po bývalé železničné priecestie, ktorá po zrušení železničného priecestia nie je
spojená s východnou časťou Družstevnej ulice. Nový názov ulice „Ku vykládke“
pomenováva aj existujúcu doteraz nepomenovanú prístupovú komunikáciu vedúcu po
severovýchodnom okraji priemyselnej zóny Širpo, začínajúcu od zrušeného železničného
priecestia a smerujúcu k areálu železničnej vykládky.
3. Presné vymedzenie ulíc v meste Prešov, ktorých názvy sú určené v článku 2 ods. 1. a 2. tohto
všeobecne záväzného nariadenia, sú uvedené v prílohe č. 08 k VZN „Prehľad názvov nových
ulíc v meste Prešov a ich lokalizácia podľa príslušnosti k mestskej časti“. Všetky prílohy
uvedené v článku 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia sú jeho neoddeliteľnou súčasťou
a každá ich zmena podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
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Článok 3
Zoznam príloh
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Pod Rúrkami
Na Bikoši
Ku Brezinám
Turistická ulica
K prameňu
Pávia ulica
Ku vykládke
Prehľad názvov nových ulíc v meste Prešov a ich lokalizácia podľa príslušnosti k mestskej časti.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa
10.05.2012 a zvesený dňa 21.05.2012.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
v Prešove dňa 30.05.2012 uznesením č. 209/2012
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa
08.06.2012 a zvesené dňa 25.06.2012.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 23.06.2012.
V Prešove dňa 07.06.2012

JUDr. Pavel Hagyari v. r.
primátor mesta
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Príloha č. 01 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Pod Rúrkami

1

Príloha č. 02 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Na Bikoši

2

Príloha č. 03 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Ku Brezinám

3

Príloha č. 04 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Turistická ulica

4

Príloha č. 05 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

K prameňu

5

Príloha č. 06 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Pávia ulica

6

Príloha č. 07 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Ku vykládke

7

Príloha č. 08 k VZN
mesta Prešov č. 2/2012

Prehľad názvov nových ulíc v meste Prešov a ich lokalizácia podľa príslušnosti k MČ
Porad. Názvy nových ulíc
číslo
a zmena názvu
časti ulice

01.

Pod Rúrkami

02.

Na Bikoši

03.

Ku Brezinám

04.

Turistická ulica

05.

K prameňu

06.

Pávia ulica

Lokalizácia podľa príslušnosti
k mestskej časti

Vysvetlivky

Názov navrhnutý podľa miestneho názvu lokality
Rúrky

VMČ 1, lokalita Rúrky,
existujúca účelová komunikácia,
sprístupňujúca záhrady pôvodnej
zástavby Levočská 118-128
umiestnená za križovatkou
Levočskej ulice a ulice Na
Rúrkach paralelne s Levočskou
ulicou
Názov navrhnutý podľa miestneho názvu lokality VMČ 1, lokalita Bikoš,
Bikoš
komunikácia vo výstavbe
sprístupňujúca pozemky pre
výstavbu rodinných domov
v lokalite Bikoš na Sídlisku III,
napojená na Prostějovskú ulicu
Názov navrhnutý podľa pôvodného chotárneho
VMČ 2, lokalita Za Kalváriou,
názvu Breziny
existujúca účelová komunikácia
začínajúca v mieste rázcestia na
východnom okraji záhradkárskej
osady Kalina, vedúca pozdĺž
severného okraja záhradkárskych osád Kalina a Malina ku
Malkovmu kútu a lesnému dielu
Breziny
Názov navrhnutý podľa turistického chodníka,
VMČ 2, lokalita Za Kalváriou,
nadväzujúceho na navrhovanú ulicu, ktorý vedie
existujúca účelová komunikácia
do rekreačnej oblasti Kyslá voda
začínajúca v mieste rázcestia na
východnom okraji záhradkárskej
osady Kalina, vedúca pozdĺž
južného okraja záhradkárskych
osád Kalina a Malina
k turistickému chodníku
smerujúcemu ku Kyslej vode
Pomenovanie navrhnuté podľa príslušnej lokality, VMČ 3, lokalita Nižná
kde sa nachádza vodný prameň
Šebastová, navrhovaná
miestna komunikácia napojená
na Fintickú ulicu v jej križovatke
s Lúčnou ulicou, vedúca severovýchodným smerom ku lokalite
Grófske, sprístupňujúca lokalitu
pre výstavbu rodinných domov
V okolí sú pomenované ulice s názvami operencov VMČ 7, lokalita Šalgovík,
(Labutia, Lastovičia, Orlia, Sokolia, Jastrabia,
navrhovaná slepá miestna
Bažantia, Holubia, Drozdia)
komunikácia, napojená na
Sekčovskú ul.v úseku k areálu
bývalých Hydinárskych závodov
sprístupňujúca pozemky pre IBV
južne od Sekčovskej ulice

8

07.

Ku vykládke

Názov navrhnutý podľa železničnej vykládky
umiestnenej na konci ulice

9

VMČ 3, lokalita Nižná
Šebastová, existujúca komunikácia vedúca zo Strojníckej ulice
po severovýchodnom okraji
priemyselnej zóny Širpo k areálu
železničnej vykládky. Zahŕňa aj
západnú časť Družstevnej ulice,
ktorá po zrušení železničného
priecestia nie je spojená
s východnou časťou Družstevnej
ulice

