Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lozorno
č. 3/2012
ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lozorno
č. 3/2012
ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev na území obce Lozorno
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne podľa ustanovenia § 6 ods. 1, §11 ods. 4 písm. g) a § 2b
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno o určení názvov ulíc na území obce
Lozorno (ďalej VZN) stanovuje pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev na celom území obce Lozorno a určuje názvy ulíc
nachádzajúce sa na území obce v zmysle §2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 Vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
2. Označovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na
získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácii obyvateľov,
turistov a návštevníkov obce.
3. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev vedie Obecný úrad Lozorno.
§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. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove v poradí podľa osobitnej
evidencie.

4. Orientačné číslo je číslo pre lepšiu orientáciu na ulici.
§3
Zásady označovania nových ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmeny
5. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na
významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách,
názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie,
jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
6. Názvy ulice alebo iného verejného priestranstva určuje alebo mení obec na podnet
skupiny obyvateľov obce, poslancov obecného zastupiteľstva alebo starostu obce alebo
z dôvodov, že v obci vzniká v dôsledku výstavby nová ulica alebo nové verejné
priestranstvo a dosiaľ nemá určený názov.
7. Určenie nového názvu ulice alebo iného verejného priestranstva posúdi názvoslovná
komisia menovaná starostom obce a odporučí obecnému zastupiteľstvu schváliť názov
s prihliadnutím na všetky okolnosti predkladaného návrhu.

§4
Zoznam ulíc obce a zásady ich používania
1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú podľa abecedného zoznamu
určené názvy ulíc v obci Lozorno.
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 zvykne správne používať názov ulice v spojení so súpisným
číslom lomené orientačným číslom stavby, napr. : „Hlavná č. 245/1“.
4. V súvislosti s prijatím tohto nariadenia vzniká fyzickým a právnickým osobám podľa
osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených, povinnosť dať si do súladu
s týmto nariadením svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti, živnostenský
list a pod.)
§5
Označovanie ulíc

1. 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.

2. 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.

3. Vyhotovenie informačných tabúľ s názvami ulíc vykoná obec Lozorno na vlastné
náklady.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce Lozorno
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa........
3. Toto VZN obce Lozorno na území obce Lozorno bolo schválené uznesením OZ
v Lozorne č..................zo dňa........................a nadobúda účinnosť dňa..............
4. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom
úrade v Lozorne.

Ľubomír Húbek
starosta obce

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce Lozorno
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov dňa :..........
Pripomienky boli vyhodnotené dňa :...........
Schválené VZN bolo vyložené na úradnej tabuli dňa :.............
Zložené dňa :............
Účinnosť nadobudlo dňa :...........

Príloha č. 1

Zoznam ulíc v obci Lozorno a mapa s názvom ulíc :

-

Borovicová
Cintorínska
Dlhá
Družstevná
Gozovská
Hasičská
Hlavná
Hlboká
Jelšová
Karpatská
Kozinská
Krátka
Kvetná
Lesná
Muškátová
Námestie sv. Kataríny
Nová
Orechová
Potočná
Priečna
Pri Majeri
Riadok
Ružová
Slnečná
Spojná
Staničná
Školská
Športové nám.
Vendelínska
Vinohradská
Veterná
Záhradkárska
Zohorská
Zvončínska
Železničná

