OBEC BLATNÉ

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle § 2b,
2c, 2d zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva návrh na

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 06/2016
o určení a zmenách názvoch ulíc,
iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Blatné
č. 06/2016
o určení a zmenách názvov ulíc,
iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa § 6 odst.1 a v súlade s § 2b a § 2c zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky
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
Obce Blatné o určení a zmenách ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Blatné.
I Časť
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Obec Blatné (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný
zoznam ulíc v katastrálnom území Blatné.
2. Týmto VZN sa upravujú podmienky číslovania budov v obci.
3. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obec určuje, mení a dopĺňa nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev
4. Každá ulica alebo verejné priestranstvo má svoj vlastný názov.
5. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v obci Blatné a
majú prispieť k lepšej orientácii obyvateľov, záchranných a bezpečnostných zložiek,
poskytovateľov služieb, turistov, návštevníkov obce a iných fyzických a právnických
osôb.
Čl. 2
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto VZN je určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci
Blatné v záujme správneho vyjadrovania bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia
určitého subjektu alebo osoby a stanovenie spôsobu číslovania budov.
2. Týmto VZN sa určujú zásady používania názvov ulíc a verejných priestranstiev v záujme
ich správnej aplikácie v praxi.

Čl. 3

Vymedzenie pojmov
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. Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne
prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.
3. Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove
(okrem stavieb doplnkového charakteru) podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť
stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z. z.
Súpisné číslo má evidenčný charakter.
4. Budovou na účely tohto VZN sa rozumie každá samostatná stavba, ležiaca na území obce
spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod (§ 1 ods.3 vyhlášky č.
31/2003 Z. z., §43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku).
5. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu
obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.
6. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť,
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzhľadom na históriu obce.

Čl. 4
Pomenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
1. Názvy ulíc alebo iného verejného priestranstva určuje alebo mení obec na podnet skupiny
obyvateľov obce, poslancov mestského zastupiteľstva prípadne starostu obce, alebo
z dôvodov potrieb označenia a taktiež na základe investičnej činnosti obce.
2. Určenie názvu ulice alebo iného verejného priestranstva posudzuje Komisia pre kultúru
sociálne veci a rodinu, ktorá odporučí obecnému zastupiteľstvu schváliť predkladaný
názov s prihliadnutím na všetky okolnosti predkladaného návrhu.
3. Názvy ulíc a verejných priestranstiev na území obce Blatné sú určené nasledovne :
- Antona Vosátka
- Alojza Végha
- Bratislavská
- Glanec
- Čatajská cesta
- Družstevná
- Chorvátska
- Hoštáky
- Hradská
- Krátka
- Kračice

-

K Mrázovej doline
Lúčna
Mlynská
M.R. Štefánika
Námestie Andreja Hlinku
Námestie Dr. Gašpara Radošínskeho
Na Prosniská
Na Pustáky
Okružná
Pažiť
Podhájska
Potočná
Slnečná
Šarfická
Šenkvická
Školská
Športová
Vinohradská
Záhradná

4. Názvy uvedené v ods. 3 je potrebné rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre
príslušnú ulicu a ostatných priestranstiev.
5. Neoddeliteľnou súčasťou VZN je mapa s vyznačením ulíc (Príloha č. 1), ktorých názvy sa
určujú.
6. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.
7. Názvy ulíc možnom určovať a meniť iba Všeobecne záväzným nariadením, alebo
dodatkom k tomuto VZN.
Čl. 5
Číslovanie stavieb
1. Číslovaním stavieb sa rozumie:
a) rozhodovanie obce o určení súpisného čísla stavby,
b) pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavby, vydanie
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a orientačného čísla a vydanie tabuľky s
prideleným súpisným a orientačným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel obcou a udržiavanie
evidencií v súlade so skutočným stavom.
2. Stavby sa označujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

Čl. 6

Práva a povinnosti obce a vlastníka pri označovaní budov orientačnými a
súpisnými číslami
1. Podľa platných právnych predpisov každej budove sa prideľuje súpisné číslo.
2. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici.
3. Orientačné čísla sú prideľované v súlade s ust. § 5 vyhl. Ministerstva vnútra SR č.
31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev.
4. 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
budov.
5. V zmysle § 2c zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec na označovanie budov
súpisnými číslami obstaráva tabuľky rovnakého vzoru na vlastné náklady.
6. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého
vzoru.
7. Tabuľka súpisného čísla sa vyhotovuje v čierno-bielej farbe o rozmere 20x15 cm.
8. Tabuľka orientačného čísla je červeno-bielej farby o rozmere 20x 15 cm.
9. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva obec na náklady vlastníka objektu. V súlade s §
7, ods.1 vyhlášky je vlastník povinný pripevniť si tabuľky na budovu. Tabuľka so
súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z
ulice dobre viditeľné z komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby v obci Blatné, katastrálne
územie Blatné.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Blatnom
dňa 23.9.2016 uznesením č. 87/2016
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej
tabuli.

Rastislav Pero
Starosta obce Blatné
v. r.
VZN vyvesené dňa: 3.10.2016
VZN zvesené dňa:

Príloha č. 1 mapa obce Blatné

