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Mesto Krupina predkladá v zmysle § 6 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na pripomienkovanie Návrh  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č...../2020 
o určení názvov novovybudovaných  ulíc v meste Krupina  
 

Pripomienkovanie: 

Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu  VZN a to: 

• v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RR, Svätotrojičné 

nám.4/4, 96301 Krupina 

• elektronicky na e-mailovú adresu: vystavba@krupina.sk 

• ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, oddelenie výstavby, ŽP a RR 

 

 

Pripomienkou možno v stanovenej  lehote  navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Na 
ostatne podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 
zák. č. 369/1990 Zb.). 

 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 14.9.2020. Dňom 

vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie. 
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Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Krupina  

č .  /2020 o určení názvov novovybudovaných  ulíc v meste Krupina  
 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 6 ods.1, § 4 odsek 5 bod a)1 
a v súlade s § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, plne rešpektujúc ďalšie právne predpisy, vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len nariadenie): 

                                     Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto nariadenia je určenie názvu novovybudovaných ulíc, ktoré vznikli      

vybudovaním obytného územia pod názvom lokalita Nad Novou ulicou v k.ú. Krupina. 
2. Týmto nariadením sa súčasne upravuje aktuálny zoznam ulíc nachádzajúcich sa      

v meste Krupina, pričom doterajšie názvy ulíc ostávajú v platnosti bez zmien. 
3. Pri určovaní názvov ulíc sa postupuje v zmysle osobitných predpisov.1) 
 

                                              Čl. II 
Určenie názvov ulíc                     

 
1. Názov novovybudovanej ulice  v meste Krupina, nachádzajúcej sa za Novou ulicou znie:  

Gaštanová ulica. 
2. Názov novovybudovanej ulice v meste Krupina, nachádzajúcej sa súbežne nad Novou 

ulicou znie: Ulica P.M. Hnilicu. 
3. Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v bodoch 1 a 2 tohto článku nariadenia 

je znázornené v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 
 

Čl. III 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Aktuálny úplný abecedný zoznam ulíc nachádzajúcich sa v meste Krupina, existujúcich 

ku dňu účinnosti tohto nariadenia  tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia.  
2. Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady Mesto Krupina. 

 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. VZN č. .../2020 o určení názvov novovybudovaných ulíc v meste Krupina schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine uznesením č.   /2020 -MsZ dňa 30.9.2020 a účinnosť 
nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa .... 
   

 

                                                                                                            Ing.Radoslav Vazan 
                                                                                                                primátor mesta 
 
1) § 1 až 3 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o  označovaní ulíc a iných 
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
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Príloha č. 1 - Aktuálny úplný abecedný zoznam ulíc v meste Krupina 
 
29. augusta  
Barnove sady  
Bebrava  
Bebravská  
Bernolákova  
Biely Kameň  
Bočkayho nám.  
Briač  
Červená Hora  
Čierne Blato  
Čsl. armády  
Dionýza Štúra  
Dráhy  
E. M. Šoltésovej  
Ficberg  
Fraňa Kráľa 
Gaštanová 
Gliarska  
Gubáň  
Hajdúsky rad  
Havran  
Holý Vrch  
Horná  
Hozník  
Husársky most  
Hviezdoslavova  
I. Krasku  
J. Bottu  
J.C. Hronského  
J.G. Tajovského  
J. Mikulku  
J. Špitzera  
J.Vacholda 
Jesenského  
Jilemnického  
Kalinčiakova  
Kamenný Kríž  
Kmeťova  
Kňazova dolina  
Koháryho rad  
Kopanice  
Krupinica  
Kukučka  
Kuzmányho 
Lipová  
Líška  
M.R. Štefánika  
Majerský rad  
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Malinovského  
Mlynská  
Molkňa  
Nad Kotlom  
Nad mestom  
Námestie SNP  
Nová  
Nová Hora  
Obchodná  
Odrobinovo pole  
Okrúhla Hora  
Osloboditeľov 
P.M.Hnilicu  
Palánkova  
Partizánska 
Peter 
Pijavice 
Plavárenská  
Poloma  
Pribinova  
Priemyselná  
Prostredná  
Rudolfa Geschwinda 
Samuela Hruškovica  
Saská  
Sencovka  
Sládkovičova  
Slnečná  
Stará Hora  
Starohorská cesta  
Starý Háj  
Svätotrojičné nám.  
Šibeničná  
Široké lúky  
Školská  
Štramploch  
Šváb  
Tanistravár  
Tehelná  
Tepličky  
Tvôľ  
Vajsov  
Vinohradnícka  
Vĺčok  
Za Baštou  
Záhradná  
Zvolenská cesta  
Železničná  
Žobrák



 

Príloha č. 2- situačný plán  
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krupina č. .........../2020  o určení názvov nových ulíc na území mesta Krupina 
 
 


