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Uznesenie MsR č. 2-37/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča MsZ schváliť VZN č. 4/2020 
(počet hlasov ZA 7 zo 7) 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1, § 4 ods. 5 písm. s), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice 
a doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok, v znení neskorších zmien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 
 



Dôvodová správa: 
I. 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach 
(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy  
(§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto 
prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).  
 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom 
najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová 
lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN. 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie 
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam 
sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie 
pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 
 

II. 
 
Mestské zastupiteľstvo okrem iného nariadením určuje a mení názvy ulíc. 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. 
 
V zmysle § 1 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
„Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva“ (novela č. 
141/2015 Z.z., účinnosť od 01.07.2015) 
 
Spôsoby pomenovania ulíc podľa slovenského pravopisu: 
https://jazykovaporadna.sme.sk/q/8664/ 
 
 
Predmetom VZN sú dve úpravy: 
1. určenie názvu novej ulice a to Ulica Alfonza Šilhára 
2. zmena (oprava) názvu ulice Dr. Štohla na Ulica Jána Štohla 
 
1. Nová ulica je vytvorená v lokalite Záhumenice na Cajle, ide o výstavbu rodinných domov v lokalite 
za ulicou Dr. Bokesa. Výstavba je v štádiu konaní na stavebnom úrade. 
Sme zároveň v lokalite Záhumenice, ktorá zahŕňa veľký priestor, ktorý je v územnom pláne určený na 
zastavanie. V tomto území, až po Trnavskú ulicu, resp. po Muškát, sa pripravuje štúdia územia, ktorá 
určí aj nové ulice. 
 
V lokalite máme dve ulice pomenované po cajlanských osobnostiach, Františkovi Bokesovi a Jánovi 
Štohlovi. Hľadali sme preto inú osobnosť, ktorá by „zapadla“ do lokality. Podnet vzišiel od znalca 
cajlanskej histórie a osobností Cajly Petra Sandtnera. 
Pomenovanie ulice „Šilhárova“ je neurčitá, vzhľadom na značne rozšírené priezvisko v Pezinku a iný 
návrh „dona Šilhára“ by rovnako nebol vhodný, vzhľadom na to, že by dvaja bratranci Alfonz Šilhár 
a Štefan Šilhár, saleziáni, boli označení rovnako - don Šilhár. Samozrejme Štefan Šilhár žije, preto 
počas jeho života po ňom nie je možné pomenovať ulicu. 
 
2. Vo VZN č. 11/2005 boli pomenované dve ulice a to Dr. Štohla a Záhumenice. 



Konštatujeme, že titul „Dr.“ nie je v názve ulice vhodný. Akademický titul má takmer každá osobnosť, 
po ktorej je pomenovaná ulica v Pezinku. Kompletné titulovanie pána Štohla bolo RNDr. Ján Štohl, 
DrSc. (*1932 †1993). Samotný návrh zmeny bol komunikovaný aj so synmi pána Štohla, ktorí zmenu 
akceptovali. 
Navrhujeme zmenu na štandardné pomenovanie ulíc v Pezinku ako „Ulica Jána Štohla“. 
Táto ulica bude mať pravdepodobne v lokalite Záhumenice svoje pokračovanie. 
 
K dnešnému dňu sú na ulici tri domy (orientačné čísla 1, 2, 3), v ktorých má trvalý pobyt spolu 13 
osôb (8 dospelých a 6 detí pod 15 rokov). Preto navrhujeme zmenu názvu ulice ešte kým nie je 
potrebné urobiť zmeny u veľkého počtu osôb. 
 
V zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, je pri viacerých poplatkoch uvedené, že sa 
poplatok nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice. 
Od poplatku na vydanie občianskeho preukazu sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky 
preukaz po zmene nezavinenej občanom. 
Len pre informáciu, na ulici Dr. Bokesa má TP cez 120 osôb. 
 
 
Výber z právnych predpisov: 
 
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
§ 2b  

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

 
(1) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 

obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak. 

  

(2) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné 

priestranstvo svoj názov. 

  

(3) 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. 

  

(4) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný 

zákon. 

  

(5) Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady. 

  

(6) Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného 

priestranstva. 

 
§ 2d 
Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta 

Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, 

volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a 

bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo 

jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania 

budov. 
 
§ 4 

Samospráva obce 



 

(5) Obec vo veciach územnej samosprávy 

a) ustanoví nariadením 

1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b), 
 
 
Zákon č.223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
§ 39 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Od 1. júna 2020 do 31. marca 2021 nemožno zmeniť názov ulice a iného verejného priestranstva a 

rozhodnúť o zmene číslovania stavieb. 
 
Dôvodová správa k § 39 
Od začatia plynutia doby sčítania domov a bytov (1. jún 2020) do skončenia doby plynutia sčítania 

obyvateľov (31. marec 2021) nemožno pomenovanie ulíc a meniť číslovanie stavieb z dôvodu územnej 

prípravy sčítania. 

 
 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
 
§ 1 

(1) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len "ulica"), má každá ulica 

názov.1) Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva. 

V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom; to 

neplatí, ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej časti obce. 
 
 
Prílohy: 
VZN č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice a o doplnení VZN č. 4/2007 o určení 
názvov ulíc v meste Pezinok 
Snímky určenia rozsahu Ulice Alfonza Šilhára 
 
 
Spracoval Mgr. Peter Štetka 
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Mesto Pezinok 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 4/2020 

o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice 

a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste 

Pezinok 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
na základe ustanovení § 2b ods. 1, § 4 ods. 5 písm. a) bod 1., § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej zákon o obecnom zriadení), sa dňa 14.05.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len VZN) 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 
 

Týmto VZN sa určuje názov novej ulice v Pezinku a mení sa názov jednej ulice, v zmysle 
ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení. V zmysle § 2b ods. 3 zákona o obecnom 
zriadení sa názvy ulíc určujú okrem iného s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti. 
 

§ 2 

Názov novej ulice a zmena názvu ulice 
 

(1) Mestské zastupiteľstvo určuje názov novej ulice a to „Ulica Alfonza Šilhára“. 
 
(2) Mestské zastupiteľstvo mení názov ulice „Dr. Štohla“ na „Ulica Jána Štohla“. 
 
(3) Nová ulica vzniká v rámci prebiehajúcej výstavby v lokalite Záhumenice na Cajle a ide 

o novú ulicu, z Ulice Jána Štohla (Dr. Štohla) smerom k Cajlanskej ulici. 
 
(4) Názov novej ulice je určený na počesť osobnosti, ktorou bol don Alfonz Šilhár SDB, 

*29.08.1930 Cajla †07.08.1999 Skalica, kňaz, salezián, misionár, 34 rokov pôsobil 
v Austrálii, v roku 1992 sa vrátil na Slovensko, učil na Saleziánskom gymnáziu Jána 
Bosca v Šaštíne. 

 
§ 3 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Nová ulica a zmena názvu ulice budú po nadobudnutí účinnosti tohto VZN zapracované 
v prílohe č. 1 vo VZN č. 4/2007, kde sú v abecednom poradí určené názvy všetkých ulíc 
v meste Pezinok. 
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(2) Ostatné náležitosti vo veci určovania, označovania ulice, vychádzajú zo zákona 
o obecnom zriadení a VZN Mesta Pezinok č. 4/2007. 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Pezinok 
(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Mesta. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na 
Mestskom úrade v Pezinku.  

 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 






