OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
Obec Radošina v súlade s ustanovením § 2 b a § 2c zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle a v súlade
s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení
neskorších právnych noriem (ďalej len ako „vyhláška 31/2003 Z. z.“) vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len ako „VZN“)vydáva
NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
pôsobnosti Obce Radošina
č. 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 4 ods.
5písm. a) bod 1 a §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na webovom sídle obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Radošina, Školská 416/3
- elektronicky na emailovú adresu: ou@radosina.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa:

25.11.2022
25.11.2022
25.11.2022
25.11.2022
5.12.2022

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:
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Obec Radošina v súlade s ustanovením § 2 b a § 2c zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle a v súlade
s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení
neskorších právnych noriem (ďalej len ako „vyhláška 31/2003 Z. z.
sa uznáša na tomto všeobecnom záväznom nariadení:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanoviť pravidlá,
podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na
celom území obce Radošina Označenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu
o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a
návštevníkov obce.
2) Pri určovaní nového názvu ulice sa postupuje v zmysle §2b zákona č. 369/1990 Z,z
o obecnom zriadení v platnom znení a §1-8 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z.
v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a verejných
priestranstiev a o číslovaní budovy v platnom znení.

1)
2)
3)
4)

5)

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami a lebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne
prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.
Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce
spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
Súpisné číslo sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove
podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka
s náležitosťami podľa §6 ods.1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. v platnom znení.
Orientačné číslo sa na účely tohto VZN rozumie číslo určené budove na účely
orientácie na ulici.
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Článok 3
Názvy ulíc a verejných priestranstiev
1) Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú schválením VZN.
2) Každá ulica má svoj vlastný názov, alebo označenie druhu iného verejného
priestranstva.
3) Zmenu názvu ulice a názov novej ulice predkladá obecný úrad.
4) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na orientačnú tabuľu, ktorá sa
nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce.
5) 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.
6) Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími
orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu.
Ďalšími orientačnými údajmi sú označenie smeru ulice, umiestnenie významných
inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.
7) Ak v dôsledku výstavby dôjde k vzniku novej ulice alebo verejného priestranstva
v súlade s územným plánom obce, pristúpi sa k určeniu názvu takto vzniknutej ulice
alebo verejného priestranstva a to buď na základe žiadosti dotknutých občanov alebo
na podnet vecne príslušného oddelenia OcÚ.
8) Vecne príslušne oddelenie OcÚ pre účely určovania názvu ulíc a verejných
priestranstiev vyhotoví dokumentáciu, ktorú tvorí:
a) Písomný popis priebehu trasy novej ulice alebo verejného priestranstva, ich
lokalizáciu s určením parcely evidovanej v katastrálnej mape, kde sa ulica alebo
verejné priestranstvo nachádza, pri ulici napojenie ulice na existujúcu sieť ulíc.
b) Grafické zobrazenie ulice alebo verejného priestranstva vo formáte A4,
s prehľadným a čitateľným trasovaním vo farebnom rozlíšení tak, aby bolo
odlíšenie: existujúceho popisu názvu ulíc, námestí a verejných priestranstiev,
trasovanie novovzniknutej ulice alebo priestranstva navrhovaný názov novej ulice
alebo priestranstva s vymedzením začiatku, priebehu a konca.
Článok 4
Zoznam ulíc obce a zásady ich používania
1) V prílohe č. 1 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia sú podľa abecedného
zoznamu určené názvy ulíc spolu s číslom parcely, na ktorej sa nachádzajú.
2) V prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia je zobrazená situácia
označenia ulíc v obci.
3) Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení.
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4) Pri písaní plnej adresy sa zvykne správne používať názov ulice v spojení so súpisným
číslo lomené orientačným číslom stavby.

Článok 5
Označovanie ulíc
1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky
MV SR č.31/2003 Z.z. v znení neskorších noviel, 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) Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa neskrátený názov tak, ako je uvedený
v prílohe č.1 tohto nariadenia.
4) Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.
5) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.
Článok 6
Zásady označovania nových ulíc a ich zmeny
1) Obec určuje názvy ulice a ich zmeny na základe požiadaviek.
2) Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a zmeniť len po dôkladnom
prerokovaní obecným zastupiteľstvom a iba schválením VZN alebo dodatkom k už
schválenému VZN.
3) Obec sa pri pomenúvaní ulíc a iných verejných priestranstiev riadi týmito právnymi
predpismi:
- zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom
jazyku“),
- vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z
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Článok 7
Určovanie súpisných čísel
Súpisné číslo sa určuje každej budove. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa určuje zo samostatného
radu kladných celých čísel začínajúceho sa číslom 1.

Článok 8
Určovanie orientačných čísel
1) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac
vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu.
2) Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa
začína číslom 1.
3) Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice
nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
4) Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie
z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu
orientačných čísiel ulice.
5) Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade
orientačné čísla pre budúce budovy.
6) V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že
k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno
abecedy.

Článok 9
Označenie stavieb číslami
1) Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku
s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež
pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na
vlastné náklady
2) Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba
tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2023
2) Zmeny a doplnky tohto VZN sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
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VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Radošine
uznesením číslo
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Radošine dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo / zo dňa
V Radošine, dňa

1.1.2023

Ing. Bohuš Bartošek
starosta obce
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Príloha č. 1

Názov ulice

Číslo parcely na ktorej leží ulica

Družstevná

2736/20 , 98/1, 97, 98/3, 1999/2, 96/3, 96/1, 102/5, 101/3

Hečkova

454, 518/10

Kamenná

237/1, 23/5, 98/4, 2458/1

kpt. J. Nálepku,

445/65, 444/47, 444/48, 443, 432/1, 444/3, 444/62

Mierová

792/60, 792/19, 525/2, 257

Nádražná

2736/2, 1024/4, 1023/1, 947/1, 1020, 218/2, 1056/1, 1057/14, 1057/6,
1026/1, 1063/3, 1064/2, 1065/8, 1067/9, 1067/8, 1068/4, 1070/2, 1073/12,
1073/6, 1074/6, 1074/9, 1074/10, 1075/2, 1078/1, 1080/4, 1083/3, 1083/5

Nitrianska

793/1, 793/2, 238

Piešťanská

238, 401, 239/1, 430/4, 4/1, 4/11, 237/1, 9/5, 9/1, 237/1

Školská

430/1
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Príloha č.2

Obec Radošina
Školská 416/3
956 05 Radošina

IČO: 00 311 014
DIČ: 2021315560

ou@radosina.sk
038 53 99 104

