
 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b a 2c zákona SNR  č. 

369/1990 Zb.  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 31/2003 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE OBCE NEVERICE 

2/2016 
o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Neverice 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Neverice (ďalej len „obec“) pre 

ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla, alebo 

umiestnenia určitého objektu alebo osoby. 

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným 

plánom na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná ako miestna komunikácia 

v prípade, že je to nevyhnutné v záujme jednoznačnej orientácie v obci. 

2. Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne prístupné 

obyvateľstvu a určené na verejné účely. 

3. Súpisné číslo sa určuje bytovej a nebytovej budove, ktorá je stavbou v zmysle § 43a ods. 2 

zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov, na žiadosť stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa  § 6 ods. 1 vyhlášky 

MV SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súpisné číslo má evidenčný charakter. 

4. Na účely orientácie na ulici sa budove určuje  orientačné číslo (§ 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 

31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 3 

Zoznam existujúcich ulíc 

 

1. Doterajšie zaužívané názvy ulíc ostávajú v platnosti bez zmien. V katastrálnom území obce 

Neverice sa aktuálne používajú tieto názvy ulíc v abecednom poradí: 

 

Beladická 

Družstevná 

Fundušská 

Hlavná 

Ladická 

Nitrianska 

Myjavská 

Pod gaštanmi 

Slávičia 

Spojovacia 

Školská 

Športová 

 

 



Čl. 4 

Zásady používania názvov ulíc v obci 

 

1. Názvy ulíc sa píšu v štátnom jazyku v znení ako je uvedené v tomto VZN. 

2. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa názov tak, ako je 

uvedený v Čl. 3 tohto nariadenia. 

3. Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene 

orientačným číslom budovy. 

4. Nové názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba nariadením, 

alebo zmenou, prípadne dodatkom k tomuto nariadeniu. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti obce a vlastníka pri označovaní stavieb orientačnými tabuľami 

 a číslovaní stavieb 

 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov upravuje vyhláška MV 

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

priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). 

 

Čl. 6 

Označovanie stavieb orientačnými tabuľami 

 

1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec informačnými 

tabuľami na vlastné náklady. Vlastníci nehnuteľností (stavieb, budov, plotov, prípadne 

pozemkov) nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Neverice sú povinní strpieť 

označenie názvov ulíc na svojich nehnuteľnostiach. 

 

2. Vlastník je povinný pripevniť si na budovu a udržiavať tabuľku so súpisným a orientačným 

číslom. Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami dáva 

vyhotoviť obec. Tabuľka so súpisným číslom sa vyhotovuje na náklady obce a stavebník ju 

obdrží bez náhrady. Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník (vlastník). 

Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom 

zabezpečuje stavebník (vlastník) na vlastné náklady. Vlastník budovy je povinný mať 

označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom tak, aby boli 

dobre viditeľné z najbližšej komunikácie.  

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Neverice schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Neverice na 

svojom  zasadnutí dňa 15.júna 2016  uznesením č. 73/2016. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňa 1. júla 2016. 

 

 

 

 

 

         Eduard   K a j a b a 

              starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa 16.06.2016 

Zvesené dňa:    



 

 


