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Návrh na uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre   

p r e r o k o v a l o  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta  

Janíkovce 

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce  

(„Ulica Eugena Filkorna“) 

u k l a d á 

zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 

zabezpečiť: 

-  prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného VZN Mesta Nitry č. 3/2023  

   o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce na úradnej tabuli mesta Nitry                         

         T: do 10 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného  VZN Mesta Nitry  

  č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce na webovom sídle mesta Nitry 

         T: do 30 dní                                                                                                                             

                                                                                   K: referát organizačný 

 

 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 



N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce 
 

      

   Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 2b ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) 

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

a doplnkov             

u z n i e s l o   s a  

 

na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia:  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

     Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulice v časti 

mesta Janíkovce 

 

§ 2 
 

Ulica sa nachádza v katastrálnom území Veľké Janíkovce, medzi 

novovzniknutými ulicami „Ulica kardinála Korca“ a „Ulica Andreja Bieleka“ 

a jej východná vetva tvorí spojnicu týchto ulíc. 

 

Ulici sa určuje názov: „Ulica Eugena Filkorna“ 
 

     Súčasťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti 

územia, v ktorom sa ulica nachádza.  

 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce dňa 

.........2023 uznesením č. .../2023-MZ a toto všeobecne záväzné nariadenie 

nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu 

v Nitre, t. j. ...............  

 

 

 

     Marek Hattas                                                            Mgr. Martin Horák 

primátor mesta Nitry                                       prednosta Mestského úradu v Nitre 

 



Dôvodová správa 
 
     V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V zmysle 
§ 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa MVSR                         
č. 31/2003 Z. z., o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci,    
v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica názov.  
  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, v rokoch 2015 – 2022 projektovo pripravilo 
a vybudovalo novú lokalitu v mestskej časti Janíkovce. Realizáciou projektu vzniklo cca 70 
stavebných pozemkov, z ktorých väčšina je určených na realizovanie IBV podľa platného 
územného plánu. Investor celej lokality by uvítal pridelenie názvov ulíc v zmysle predloženého 
návrhu, čím by sa odzrkadlila skutočnosť, že za projektom bolo biskupstvo.  
Lokalitu tvoria tri novovzniknuté ulice smerujúce od Dlhej ulice v smere na severovýchod. 
Jedna z vybudovaných ulíc sa pripája priamo na ulicu „Dlhá“ a zvyšné dve sa spojnicami 
pripájajú na ulicu vedúcu do lokality 
 
Ulica sa nachádza v katastrálnom území Veľké Janíkovce, nachádza sa medzi novovzniknutými 
ulicami „Ulica kardinála Korca“ a „Ulica Andreja Bieleka“ a jej východná vetva tvorí spojnicu 
týchto ulíc. 
 
Charakteristika osobnosti: 
 
Eugen Filkorn 
* 10.11.1881 v Nitrianskom Pravne 
+ 5.1.1974 v Nitre 
zakladateľ a riaditeľ vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave, nitriansky kanonik, 
predseda cirkevného  súdu v Nitre (1949 - 1974), spoluorganizátor robotníckej kolónie                           
pod Kalváriou v Nitre, publicista. 
 
Po štúdiách v Budapešti bol vysvätený za kňaza 5. 7. 1904. Pôsobil v Močenku a neskôr v Nitre.                         
Od roku 1912 bol profesorom na gymnáziu v Nitre. Počas prvej svetovej vojny bol vojenským 
duchovným. V roku 1917 získal doktorát z cirkevného práva a v roku 1920 sa stal riaditeľom 
vydavateľstva LEV. V rokoch 1922 - 1945 viedol študentský internát Svoradov v Bratislave, 
ktorý sám založil. Prednášal v Kňazskom seminári v Nitre a v roku 1931 sa stal pápežským 
komorníkom, v roku 1936 prelátom a v roku 1938 sídelným kanonikom. Bol aj politicky činný.  
Od roku 1938 bol poslancom  Slovenského snemu. V rokoch 1947 - 1949 bol uväznený. Zvyšok 
života prežil ako kanonik v Nitre. Napísal viacero učebníc, knihu o pápežovi Jánovi XXIII. ako 
aj autobiografiu s názvom Verný svojmu svedomiu. 
 
 K predmetnému návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú vydané nasledovné stanoviská:  
 

Mestský úrad Nitra – útvar hlavného architekta, referát urbanizmu a architektúry 
 
Navrhované komunikácie sú v súlade s Územným plánom mesta Nitry, sú súčasťou vydaného 
územného rozhodnutia na lokalitu s názvom „Obytná skupina Nové Janíkovce“. Názvy ulíc 
môžu byť schválené, právoplatnosť nadobudnú až po kolaudácii.  
Zároveň upozorňujeme, že pomenovanie ulíc neznamená povinnosť Mesta Nitra prevziať 
komunikácie pod svoju správu. 



Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Obytná skupina Nové Janíkovce“ vydalo Mesto Nitra, 
Štefánikova trieda 60, Nitra, pod číslom OD-16017/2020-005-Ing.Dá dňa 15. 03. 2020. 
 
Výbor mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 

 
Výbor mestskej časti na svojom zasadnutí dňa 25. 01. 2023 prerokoval návrh na pomenovanie 
ulice v časti mesta Janíkovce, katastrálne územie Veľké Janíkovce a uznesením č. 8/2023 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre pomenovať ulicu názvom „Ulica Eugena 

Filkorna“. 

  

Komisia MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch  

 
Komisia MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch na svojom zasadnutí dňa 
14. 02. 2023 prerokovala návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice v časti mesta Janíkovce, 
katastrálne územie Veľké Janíkovce a uznesením č. 13/2023 odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre pomenovať ulicu názvom „Ulica Eugena Filkorna“.  
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 

 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 07. 03. 2023 prerokovala „Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce“ 
a uznesením odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce  
„Ulica Eugena Filkorna“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


