OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2019
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce
a o číslovaní budov v Obci Jacovce
Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce, v súlade s ustanoveniami §2b, 2c, §6 a §11 ods. 4 písm.
g) zákona č.369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
Dátum začiatku lehoty pripomienkového
konania :
Dátum ukončenia pripomienkového
konania :

10.06.2019
11.06.2019
21.06.2019

VZN :
Schválené na rokovaní OZ dňa :
Zverejnené na úradnej tabuli Obce
Jacovce dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňom :
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27.06.2019
08.07.2019
24.07.2019

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je určiť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri určovaní, zmenách
a zrušovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní budov na území Obce
Jacovce (ďalej len „obec“) pre získavanie prehľadu o umiestnení stavieb a pre lepšiu
orientáciu obyvateľov, turistov a návštevníkov obce.
Článok 2
Základné pojmy
1. Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie 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 zabezpečenia
jednoznačnej orientácie (resp. adresy) v obci.
2. Adresou sa na účely tohto VZN rozumie určenie súpisného a orientačného čísla ku
konkrétnej ulici.
3. Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove
podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka (ďalej len
„vlastník”)
s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky. Súpisné číslo nemá
orientačný, ale evidenčný charakter.
4. Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky.
5. Budovou sa na účely tohto VZN rozumie pozemná stavba definovaná v § 43a ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov.
6. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,
ktorá je pevne spojená so zemou alebo, ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu podľa §43
ods.1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a zmien.
7. Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia, či už
svojím usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou užívania, a ktoré
sa nachádzajú v spoločnom uzavretom areáli.
8. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti
bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
Článok 3
Názvy ulíc a verejných priestranstiev
1. Každá ulica má svoj vlastný názov alebo označenie druhu verejného priestranstva.
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2. 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.
3. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.
Článok 4
Označovanie ulíc a verejných priestranstiev
1. Ulice a iné verejné priestranstvá sa označujú názvami na orientačných tabuliach
rovnakého typu. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje obec
na vlastné náklady.
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 ulica končí.
3. Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa
neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe tohto VZN.
4. Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú
spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek.
Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu
umiestniť aj na budovy alebo iné vhodné miesta.
5. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady. Vlastník umožní montáž orientačnej tabule s označením názvu ulice na
stavbe, ktorú vlastní a je povinný strpieť označenie budovy s názvom ulice alebo
iného verejného priestranstva.
6.
Článok 5
Určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev
1. Obec určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmeny z vlastného
podnetu alebo na základe žiadosti obyvateľov obce.
2. Názvy ulíc a verejných priestranstiev predkladá obecnému zastupiteľstvu na
schválenie názvoslovná, resp. stavebná komisia, ktorá v prípade potreby plní funkciu
názvoslovnej komisie, zložená z poslancov obecného zastupiteľstva (prípadne
doplnená o odborníkov z radov občanov). Návrh o názve ulice predloží názvoslovná,
resp. stavebná komisia obecnému zastupiteľstvu až po prerokovaní s občanmi obce,
alebo časti obce a to prostredníctvom tlače, webovej stránky obce alebo inými
dostupnými prostriedkami.
3. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú schválením príslušného VZN.
4. Účinnosť názvov ulíc a verejných priestranstiev je dňom platnosti VZN.
5. Doterajšie názvy ulíc zostávajú v platnosti a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN
ako Príloha č.1
6. Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť len po prerokovaní
obecného zastupiteľstva a ich schválení VZN alebo dodatkom k schválenému VZN.
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Článok 6
Číslovanie stavieb
1. Číslovaním stavieb sa rozumie:
a) určenie súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, vydanie
oznámenia o určení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom
c) vedenie evidencie súpisných čísel a orientačných čísel obcou a udržiavanie
evidencie v súlade so skutočným stavom,
2. Stavba sa čísluje súpisným číslom a orientačným číslom.
3. Súpisné číslo sa určuje každej budove v zmysle §4 vyhlášky č.31/2003 Z.z. Možno ho
prideliť len stavbám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno – technicky
vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej
komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade
s urbanistickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi
z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.
4. Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania budov, ktoré slúži
na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici, je určené v zmysle ustanovení §5 vyhlášky
MV SR č.31/2003 Z.z.
5. Orientačné číslo je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1, pričom pri lineárnej
zástavbe majú budovy v smere od stredu ulice na ľavej strane nepárne čísla a na pravej
strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísel.
6. Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade
orientačné čísla pre budúce budovy.
7. V číselnom rade orientačných čísel sa nové orientačné číslo vytvorí tak, že
k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísel sa pridá veľké písmeno
abecedy.
8. Obec rozhoduje o pridelení súpisného čísla a orientačného čísla na základe žiadosti
stavebníka OZNÁMENÍM o určení súpisného a orientačného čísla.
9. Ak obec určí, zmení, alebo zruší súpisné číslo, v zmysle§9 zákona č.125/2015 Z.Z.
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámi tieto zmeny
na príslušný register adries.
10.
Evidencia súpisných čísel sa vedie na evidenčných listoch alebo
v elektronických médiách.
11.
Evidencia súpisných čísel obsahuje údaje uvedené v Oznámení o určení, zmene
alebo zrušení súpisného čísla.
Článok 7

Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce.
2. Na prijatí „Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č. 2/2019 o určení názvov
ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce“ sa
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach uznieslo Uznesením č. 5/4/2019 dňa 27.06.2019.

Jaroslav Božik
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starosta obce,v.r.
Príloha č.1
Zoznam ulíc Obce Jacovce

1. Bedzianská
2. Bočná
3. Brezová
4. Farská
5. Hlboká
6. Javorová
7. Kuzmická
8. Májová
9. Pekárenská
10. Pod Hôrkou
11. Poľná
12. Potočná
13. Pri Majeri
14. Slobody
15. Školská
16. Záhradkárska
17. Záplotie
18. Zemianská
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