VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HURBANOVA VES
Č. 2/2017
O URČENÍ NÁZVOV ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV.

__________________________________________________________
Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
1) Predmetom tohto VZN je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev na celom území obce Hurbanova Ves. Označenie názvov
ulíc a verejných priestranstiev priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získavanie
prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácií obyvateľov, turistov
a návštevníkov obce.
2) Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
vedie Obec Hurbanova Ves – Obecný úrad Hurbanova Ves.
§2 Vymedzenie základných pojmov
1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným
plánom na zastavanie.
2) Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne
prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.
3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce spojená
so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
4) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove v poradí podľa osobitnej evidencie.
5) Orientačné číslo je číslo pre lepšiu orientáciu na ulici.
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§3
Určenie názvu ulíc
Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky MV
SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavby v znení neskorších predpisov.
Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu ( ďalej len „budova“),
ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budovu, ktorou sa
ulica končí.
Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa neskrátený názov tak, ako je uvedený
v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.
Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.

§4
Zoznam ulíc obce a zásady ich používania
1) V prílohe č.1, ktorá je súčasťou tohto VZN sú určené názvy a grafické znázornenie ulíc
v obci Hurbanova Ves.
2) Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení. Ako súčasť označenia nie je
potrebné písať slovo „ ulica“.
3) Pri písaní plnej adresy sa správne používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomené
orientačným číslom stavby, napr. „Hlavná 102/2“.
§5
Zásady označovania nových ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmeny
1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek.
2) Názvy ulíc možno určovať a meniť iba nariadením alebo dodatkom k tomuto nariadeniu.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Hurbanovej Vsi svojim uznesením č. 2 dňa ...............
2) VZN č. 2 /2017 bolo vyvesené dňa ................ na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť
dňa ....................
V Hurbanovej Vsi, dňa

Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
starosta obce
Vyvesené dňa
Zvesené dňa

Príloha č. 1

