
 

 

Dôvodová správa 

Pri určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev sa postupuje podľa zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 predpisuje určovať 

názvy ulíc a iných verejných priestranstiev formou všeobecne záväzného nariadenia. Používať názov 

ulice alebo verejného priestranstva však možno až nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného 

nariadenia (t. j. 15. deň od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 

začiatok účinnosti) podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.   

Vychádzajúc zo  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice pre určovanie názvov ulíc, 

námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice č. 163/2015, účinného od 1. 1. 2016, § 4 

ods. 1 príslušná mestská časť požiada mesto o určenie názvu ulice a vyhotovenie technickej 

dokumentácie.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Košice č. 1225 zo dňa 17. 9. 2018 došlo 

k schváleniu územného plánu zóny Na hore – „Stará Sečovská cesta“. V predmetnom území 

navrhovanej novej ulice sú na niektorých parcelách prestavané objekty záhradných domčekov na 

rodinné domy. Niektoré z nich v západnej časti lokality pri jestvujúcich objektoch bytových domov majú 

vydané stavebné povolenie pre využívanie na trvalé bývanie. 

„Obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“ je situovaná vo východnej časti mesta Košice 

na juhozápadných svahoch Furčianskeho kopca v nadväznosti na sídlisko Dargovských hrdinov. 

Navrhovaná ulica je z východu a juhu ohraničená cestou I/19 s navrhovanou trasou diaľničného 

privádzača a mimoúrovňovej križovatky I/19 – Sečovská cesta – diaľničný privádzač, zo západu 

obytným súborom Na hore a zo severu sídliskom Dargovských hrdinov. Cestná komunikácia je vedená 

po pozemkoch patriacich mestu Košice. 

Návrh na určenie názvu novej ulice reflektuje požiadavky obyvateľov danej lokality a vlastníkov 

okolitých pozemkov.     

Na základe vyššie uvedeného, predkladateľ aj po komunikácii s Magistrátom mesta Košice  

navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, predložiť Mestskému 

zastupiteľstvu mesta  Košice návrh na určenie názvu novej ulice „Stará Sečovská cesta“.       

Návrh na uznesenie MiZ mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  

odporúča starostovi mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

predložiť   

Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice návrh na určenie názvu novej ulice „Stará Sečovská cesta“.  

 

V Košiciach  dňa  2. 3. 2022 

Spracoval:  

Mgr. Jaroslav Suleň v.r., ved. odd. OPaS 


