
k bodu 2 programu rokovania komisie 
 
Na prvom zasadnutí Názvoslovnej komisie MZ v Rožňave dňa 09.05.2019 sa 

okrem určenia názvu novovzniknutej ulice v meste Rožňava prerokoval aj návrh 
skupiny občanov mesta na zmenu názvu Ul. pionierov  a zmenu názvu časti 
Šafárikovej ulice a to v úseku od križovatky s Košickou ul. po Námestie baníkov.  
 Zároveň členka komisie navrhla aj zmenu názvu Ul. Kósu – Schoppera 
z dôvodu že táto ulica je pomenovaná po dvoch osobách a správne znenie názvu by 
malo byť Ul. Kósu a Schoppera.  
 Názvoslovná komisia zmenu názvu časti Šafárikovej ulice neodporúča, lebo 
táto zmena by mala dopad na celú Šafárikovu ul.  
 K ďalším dvom návrhom na zmenu názvu Ul. pionierov a Ul. Kósu – Schoppera 
prijala uznesenie, ktorým odporúča zmenu názvu týchto ulíc a zároveň ukladá 
mestskému úradu vyčísliť náklady vyplývajúce z tejto zmeny pre dotknutých 
občanov mesta ako aj pre mesto Rožňava.  
   
Prípadná zmena názvu ulíc Pionierov a Kósu – Schoppera  v Rožňave sa dotkne:  
 
Ul. pionierov:     
286 občanov na trvalom pobyte, z toho 251 občanov nad 15 rokov veku (výmena 
občianskych preukazov)  
52 podnikateľských subjektov, z toho 12 prevádzok  
 
Ul. Kósu – Schoppera:  
68 občanov na trvalom pobyte, z toho 59 občanov na 15 rokov veku  
61 podnikateľských subjektov, z toho 46 prevádzok  
 

Zo zmeny názvu ulice vyplýva pre občanov aj oznamovacia povinnosť pri 
zmene adresy trvalého pobytu, prípadne sídla podnikania, firmy a to nasledovným 
inštitúciám:  
1. ohlasovňa pobytu na mestskom úrade 
    ( ohlásenie je bezplatné,  vydanie potvrdenia o pobyte – 5,-€)  
2. evidencia dokladov – nový občiansky preukaz  
    ( pri zmene názvu ulice, pri prečíslovaní ulice – bezplatne v štandardnej lehote,                                                
      v skrátenej lehote – 20,- €) 
   (platné vodičské preukazy vydané do r. 2004 – je uvedená adresa – vydanie  
     nového  - 6,50 €, po r. 2004 – adresa sa neuvádza)     
3. zamestnávateľovi, škole v prípade žiakov a študentov – bez popl.  
4. zdravotnej poisťovni – bez popl.  
5. sociálnej poisťovni – bez popl.  
6. živnostenský úrad, daňový úrad, banka, poisťovňa, obchodný register 
    ( zmena v živnostenskom oprávnení – 3,- €,  
      zmena údajov v obchodnom registri – 66,- €) 
7. poskytovatelia služieb: všetky spoločnosti, ktoré dotknutým osobám zasielajú     
    listové zásielky, pošta, lekár, dodávatelia energií, mobilní operátori, poskytova- 
    telia internetu, káblovej (satelitnej)  televízie, kataster nehnuteľností, dopravný  
    inšpektorát, telekomunikácie  a pod.       
 



V prípade podnikateľských subjektov sa zmena nahlasuje aj na RÚVZ, 
v prípade potravinárskych prevádzok aj na príslušnú regionálnu potravinovú 
a veterinárnu správu, ako aj všetkým obchodným partnerom.    

Pri každej oznamovacej povinnosti sú určené aj lehoty na jej splnenie, 
spravidla od 8 do 15 dní.   

V prípade, že na firemných pečiatkach je uvedená aj adresa, zmena si vyžiada 
aj výmenu pečiatok.     

Zmeny v evidenciách každej inštitúcie sa vykonávajú na základe predloženia 
potvrdenia o pobyte (vydáva mesto za 5,- € poplatok/ ks)  Tento poplatok podľa 
stanoviska právnikov nie je možné odpustiť.  

Tak isto nie je možná kompenzácia pre občanov zo strany mesta vo forme 
odpustenia, alebo zníženia daňovej povinnosti dotknutého občana.  

O prípadnej inej forme zmiernenia dopadu zmien v názvoch ulíc na občanov 
by malo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.      

 
Základné finančné náklady pre mesto by boli náklady na vyhotovenie 

a inštaláciu uličných tabúľ.  
Uličná tabuľa sa umiestňuje na začiatku a na konci ulice, ako ja na miestach, 

kde sa ulica križuje s inou ulicou.  
Cena jednej uličnej tabule je 10,50 €  
 
Ďalšie náklady mesta je možné vyčísliť až po určení formy prípadnej 

kompenzácie.  
  
 
 

            
   
  
 

 

 

 

 

 
Spracovala: E. Nagypálová 

 

 
 


