
VŠEOBECNE ZÁVȀZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

č. 2/2015  

o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica, v 

katastrálnom území Banská Štiavnica a Banky 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a verejných priestranstiev vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, ktorým sa určujú názvy ulíc, verejných priestranstiev 

a číslovanie stavieb v meste Banská Štiavnica,  katastrálnom území Banská Štiavnica a katastrálnom 

území Banky. 

      § 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Mesto Banská Štiavnica (ďalej len mesto) týmto všeobecne záväzným nariadením určuje 

kompletný zoznam ulíc v katastrálnom území  Banská Štiavnica a v katastrálnom území Banky. 

2. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto 

určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V meste, v ktorom je viac 

ulíc a iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. 

Názvy sa určujú 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. 

3. Každá nová ulica bude určená dodatkom k tomuto VZN a bude vydané úplné znenie VZN. 

4. V zmysle § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto určuje stavbám súpisné číslo 

a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju 

v súlade so skutočným stavom. 

§2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo 

pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná 

ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia jednoznačnej 

orientácie (resp. adresy) v meste. 

2. Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti mesta, verejne 

prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely. 

3. Adresou sa na účely tohto VZN rozumie určenie súpisného a orientačného čísla ku konkrétnej 

ulici. 

4. Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove podľa 

poradia, v akom sa mestu doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa § 6, 

ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z. z.. Súpisné číslo nemá orientačný, ale evidenčný charakter. 

5. Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo (§ 5 , ods., 1 vyhlášky č. 31/2003). 

6. Budovou sa na účely tohto VZN rozumie v súlade s § 1, ods. 3 vyhlášky pozemná stavba  

definovaná v § 43, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

7. Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia, či už svojím 

usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou užívania, a ktoré sa 

nachádzajú v spoločnom uzavretom areáli. 



 § 3 

     Zoznam ulíc 
 

1. V katastrálnom území Banská Štiavnica pre miestnu časť mesta Banská Štiavnica sa aktuálne      

používajú tieto názvy ulíc v abecednom poradí: 

(Príloha č. 1: Situačný plán ulíc mesta Banská Štiavnica) 

(Príloha č. 2: Register ulíc v meste Banská Štiavnica) 
 

1. mája 

8. mája 

Akademická 

Alžbety Gwerkovej Göllnerovej 

Andreja Kmeťa 

Andreja Sládkoviča 

Andreja Trúchleho Sytnianskeho 

Antolská 

Antona Bernoláka 

Antona Pécha 

Banícka 

Belianska 

Belianske jazero 

Bočná 

Botanická 

Bratská 

Budovateľská 

Daniela Licharda 

Dolná 

Dolná Resla 

Dolná ružová 

Dr. Imricha Tótha 

Dr. Vladimíra Clementisa 

Drevená 

Drieňová 

Družicová 

Družstevná 

Ďurka Langsfelda 

Eleny Maróthy – Šoltésovej 

Energetikov 

Farská 

G. Z. Laskomerského 

Hájik 

Horná Huta 

Horná Resla 

Horná ružová 

Ing. Štefana Višňovského 

Ivana Krasku 

Jána Amosa Komenského 

Jána Bottu 

Jána Hollého 

Jána Palárika 

Janka Matušku 

Jaroslava Augustu 

Jozefa Horáka 

Jozefa Karola Hella 

Jozefa Miloslava Hurbana 



Juraja Fándlyho 

Jurija Gagarina 

Kamenná 

Kammerhofská 

Karola Šmidkeho 

Katova 

Klinger 

Kolpašská 

Koncová 

Kremenisko 

Križovatka 

Kutnohorská 

Kysihýbelská 

Ladislava Exnára 

Ladislava Novomeského 

Lesnícka 

Lintich 

Ľudmily Podjavorinskej 

Ľudovíta Štúra 

Ludvíka Svobodu 

Malá okružná 

Malé trhovisko 

Martina Benku 

Martina Hattalu 

Martina Kukučína 

Mierová 

Michala Miloslava Hodžu 

Michalská 

Mládežnícka 

MUDr. Jána Straku 

Na Zigmund šachtu 

Nad Rozgrundom 

Námestie sv. Trojice 

Novozámocká 

Okrajová 

Okrúhla 

Osadná 

Ovocná 

Pátrovská 

Pavla Dobšinského 

Pavla Kyrmezera 

Pavla Országha Hviezdoslava 

Petra Jilemnického 

Pletiarska 

Pod Červenou studňou 

Pod Kalváriou 

Pod Paradajzom 

Pod Trojickým vrchom 

Poľnohospodárska 

Poľovnícka 

Povrazník 

Pustá 

Radničné námestie 

Remeselnícka 

Robotnícka 



Roľnícka 

Samuela Mikovíniho 

Slovanská 

SNP 

Spojná 

Staničná 

Staromestská 

Staronová 

Starozámocká 

Strieborná 

Svätozára Hurbana Vajanského 

Šobov 

Špitálska 

Športová 

Tabaková 

Trate mládeže 

Učiteľská 

Údolná 

Úvozná 

Viery Václavekovej 

Vilová 

Vodárenská 

Výskumnícka 

Záhradná 

Zvonová 

Železničiarska 

 

2. V katastrálnom území Banská Štiavnica pre miestnu časť mesta Sitnianska sú tieto názvy ulíc: 

(Príloha č. 1: Situačný plán ulíc mesta Banská Štiavnica) 

(Príloha č. 2: Register ulíc v meste Banská Štiavnica) 

 

29. augusta 

Ilijská 

Kríková 

Krížna 

Partizánska 

Podhájska 

Srnčia 

Stratená 

 

3. V katastrálnom území Banská Štiavnica pre miestnu časť Štefultov sú tieto názvy ulíc: 

(Príloha č. 1 Situačný plán ulíc mesta Banská Štiavnica) 

(Príloha č. 2: Register ulíc v meste Banská Štiavnica) 

 

Boženy Němcovej 

Boženy Slančíkovej – Timravy 

Brezová 

Cintorínska 

Ferka Urbánka 

Hutnícka 

Janka Jesenského 

Jozefa Cígera Hronského 



Jozefa Gregora Tajovského 

Jozefa Ignáca Bajzu 

Jozefa Kollára 

Jozefa Škultétyho 

Na Mária šachtu 

Na Matej štôlňu 

Na Maximilián šachtu 

Námestie padlých hrdinov 

Obchodná 

Obrancov mieru 

Potočná 

Požiarnická 

Rakytová 

Rudolfa Debnárika 

Sama Chalupku 

Školská 

Štefana Krčméryho 

Štefana Moyzesa 

Úzka 

 

4. V katastrálnom území Banská Štiavnica pre miestnu časť Počúvadlianske Jazero - bez názvu ulíc. 

 

5. V katastrálnom území Banky pre miestnu časť Banky sú tieto názvy ulíc: 

(Príloha č. 1: Situačný plán ulíc mesta Banská Štiavnica) 

(Príloha č. 2: Register ulíc v meste Banská Štiavnica) 

 

Hadová  

Hlavná 

Horná 

Majer 

Na jazero 

Vyhnianska 

 

§4 

Zásady používania názvov ulíc v meste 

 
1. Názvy ulíc sa vedú a píšu v štátnom jazyku v znení ako je uvedené v tomto VZN. 

2. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný neskrátený názov 

tak, ako je uvedený v § 3 tohto nariadenia. 

3. Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene orientačným 

číslom stavby, napr.  „Dolná ružová 213/16“. 

4. Pri korešpondenčnom styku sa môže používať skrátený názov ulice, napr. „A. T. Sytnianskeho“ 

5. Pre účely ohlasovne pobytu mestského úradu v Banskej Štiavnici a Registra obyvateľov 

Slovenskej republiky sa bude používať tvar podľa § 3  tohto nariadenia.  

6. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť dodatkom k tomuto 

všeobecnému záväznému nariadeniu v mestskom zastupiteľstve. Názov ulice navrhne 

Názvoslovná komisia, ktorej členov vymenováva primátor mesta. Názvoslovná komisia navrhne 

jeden, prípadne viac názvov. Návrh na pomenovanie ulice môže pred zasadnutím Názvoslovnej 

komisie podať aj poslanec za príslušný volebný obvod, v lokalite ktorého sa nachádza riešená 

komunikácia. 

 



§ 5 

Práva a povinnosti mesta a vlastníka 

pri označovaní stavieb orientačnými tabuľami a číslovaní stavieb 

 
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov upravuje vyhláška Ministerstva 

vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb (ďalej len „vyhláška“). 

§6 

Označovanie stavieb orientačnými tabuľami 

 

1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady 

na orientačných tabuliach rovnakého typu. V súlade s vyhláškou  je vlastník alebo užívateľ stavby  

povinný strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove, ktorá sa nachádza 

najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu mesta, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do 

ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri 

takomto vyústení ulice (§ 1, ods. 3 vyhlášky). Pokiaľ vlastník neprejaví záujem osadiť orientačnú 

tabuľu na svoju budovu svojpomocne, zabezpečí jej osadenie mesto. V oprávnených prípadoch je 

možné umiestniť orientačnú tabuľu aj na dobre viditeľné miesto (napr. plot alebo múrik). 

2. V súlade s § 7. ods. 1 vyhlášky je vlastník povinný pripevniť si na budovu a udržiavať aj tabuľku 

so súpisným a orientačným číslom. Tabuľku so súpisným číslom vydá vlastníkovi mesto, ktoré ju 

obstaráva na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom si obstaráva vlastník na vlastné 

náklady sám. 

§ 7  

Číslovanie stavieb 

 
1. Súpisné číslo sa v súlade s vyhláškou určuje každej stavbe. 

2. Vlastník budovy je povinný požiadať o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného/orientačného 

čísla do jedného mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o odstránení 

stavby a doložiť k žiadosti prílohy definované v § 6, ods. 1, písm. d vyhlášky (doklad o vlastníctve 

k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a kolaudačné rozhodnutie ). Pre účely orientácie 

je v prípade nových budov potrebné doložiť aj aktuálne geometrické zameranie. 

3. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby v meste Banská Štiavnica, 

katastrálnom území Banská Štiavnica a v katastrálnom území Banky. 

§ 8 

Kontrolná činnosť 

 

            Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

1. Mesto Banská Štiavnica – oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí – referent 

evidencie budov, 

2. Mestská polícia v Banskej Štiavnici, 

3. osoby poverené primátorom mesta. 

 

 

 



 § 9 

                                                                Sankcie a pokuty 

 

1. Za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 

33 eur v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 48. 

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 6638 eur v zmysle zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, § 13, ods. 9. 

3. Výnosy z pokút sú príjmom Mesta Banská Štiavnica. 

 

§ 10 

Prechodné ustanovenia 

 

1. Vlastníci objektov v katastrálnom území Banská Štiavnica a katastrálnom území Banky sú povinní 

v termíne do 01. augusta 2015 vykonať všetky úkony spojené s označením svojich objektov v súlade 

s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a v súlade s týmto VZN.  

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev a číslovaní 

stavieb v meste Banská Štiavnica sa r u š í VZN č. 3/2003 zo dňa 22. 09. 2003, ktorým sa určujú 

názvy ulíc v miestnej časti Banky.  

2. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

dňa 6. 5. 2015 uznesením číslo 45/2015. 

3. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica, 

 t. j. dňom 26. 05.2015. 

  

 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

              primátorka mesta 

 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 11. 5. 2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 27. 05. 2015 

 


