
Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Vysoká pri Morave 

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev 

číslo 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave podľa §6 odst.1 a v súlade s § 2b a § 2c zákona SNR 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva 

vnútra SR číslo 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vysoká pri 

Morave o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Vysoká pri Morave 

Článok 1 

Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia 

1/ Účelom tohto VZN je určenie názvov ulíc 

2/Stanovenie pravidiel, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a číslovaní stavieb pre ľahšiu 

    a presnejšiu orientáciu a správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého 

    subjektu, alebo osoby 

Článok 2 

Určenie názvov ulíc 

1/ Názvy ulíc : 

Družstevná ulica 

Hlavná ulica 

Hraničiarska ulica 

Krátka ulica 

Lúčna ulica 

Mládežnícka ulica 

Námestie Antona Kadnára 

Námestie Oslobodenia 

Nová ulica 

Pod Vŕškom 

Poľná ulica 

Riečna ulica 

Robotnícka ulica 

Rybárska ulica 

Slnečná ulica 

Staničná ulica 

Stromová ulica 

Športová ulica 

Tichá ulica 

Továrenská ulica 

Veterná ulica 

Záhradná ulica 

Zemianské I.                                                                     Dúbrava 

Zemianské II.                                                                    Nandin Dvor 



Zemianské III. 

2/ Názvy uvedené v odst. 1 je potrebné rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre príslušnú 

ulicu. 

3/ Neoddeliteľnou súčasťou VZN je mapa s vyznačením ulíc, ktorých názvy sa určujú a zoznam 

súpisných čísiel. 

 

Článok 3 

Zásady označovania ulíc a nové názvy ulíc 

 

1/ Každú ulicu je potrebné označiť orientačnou tabuľou s názvom ulice. 

2/ Názvy ulíc možnom určovať a meniť iba Všeobecne záväzným nariadením, alebo dodatkom 

k tomuto VZN. 

3/ Pred prijatím nového VZN, alebo pred doplnením tohto VZN obecné zastupiteľstvo zriadi 

názvoslovnú komisiu zloženú z poslancov obecného zastupiteľstva prípadne aj odborníkov z radov 

občanov. Komisia má najmenej troch členov. 

4/ Názvoslovná komisia informuje o návrhu nového názvu ulice obyvateľov obce spôsobom v mieste 

obvyklým ( miestny rozhlas, zverejnenie na úradnej tabuli obce, webová stránka obce). 

Pri návrhu zmeny názvu ulice komisia prerokuje navrhnutý názov s občanmi, ktorých sa zmena 

dotýka. Názvoslovná komisia následne predloží návrh na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

 

Článok 4 

Označovanie ulíc inými orientačnými údajmi 

1/ Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími orientačnými údajmi – 

smerovkami. 

2/ Informačné tabule na označenie ulíc ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na 

križovatke ulíc, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek a neohrozovali bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Článok 5 

Číslovanie stavieb 

1/ Stavby sa číslujú súpisnými a orientačnými číslami. 

2/ Na označovanie stavieb súpisnými  číslami obec obstaráva tabuľky rovnakého vzoru. 

3/ Súpisné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia v akom bola obci doručená žiadosť stavebníka alebo 

číslo v číselnom rade medzi domami, ako je číslo voľné. 

4/ Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu v obci 

a na konkrétnej ulici. Číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje. 

Je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1. Orientačné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia 

budovy v jednotnom číselnom rade ulice. 

5/ Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom prevezme stavebník spravidla spolu 

s rozhodnutím o určení čísla stavbe. Pripevnenie a údržbu tabuliek zabezpečuje stavebník na vlastné 

náklady. Tabuľky sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie. 

Článok 6 



Záverečné ustanovenia 

1/ VZN bolo schválené na zasadaní obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave dňa 14.4.2016 

uznesením číslo 114/19/2/2016 a nadobúda účinnosť 1.5.2016. 

2/ Návrh VZN bol bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 31.3.2016 

 

 

 

 

Dušan  D v o r a n 

starosta obce 

 

 

 

Prílohy: 

Mapa obce 

 

 

 


