
NÁVRH 
 
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná Kráľová 
 

č. 1/2020 
 

o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev 
 

v obci Horná Kráľová 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horná Kráľová v súlade s ustanoveniami § 2b, § 2c, § 6 ods.1 a 

§4 ods. 5 písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Kráľová o určení názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev v obci Horná Kráľová. 



 
 

 

Dôvodová správa 
 

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov má obec vo veciach územnej samosprávy ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.  
Zavedenie uličného systému v obci Horná Kráľová je potrebné najmä z hľadiska lepšej 
orientácie v obci.  

 

Účinnosť predmetného všeobecne záväzného nariadenia sa stanovuje na 4. jún 2020. 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Predmetom 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 Horná Kráľová. Označovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a ostatným 

subjektom na získavanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácií 

obyvateľov, poštových doručovateľov, záchranných zložiek, policajných útvarov a 

návštevníkov obce. 
 

2. Obec Horná Kráľová týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný zoznam 

ulíc a iných verejných priestranstiev a ich názov v katastrálnom území obce.



§ 2 
 

Vymedzenie základných 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 
Zoznam ulíc 

 
1. Určené názvy ulíc a verejných priestranstiev v obci Horná Kráľová sú uvedené 
samostatne v abecednom poradí v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
VZN.  
2. Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto VZN.  
3. Názvy ulíc je potrebné rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu a 
ostatné verejné priestranstvá.  
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je orientačná mapa s vyznačením ulíc a 
iných verejných priestranstiev (Príloha č. 2) 
 
 
 

§ 4 
Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

1. Každú ulicu a verejné priestranstvo je potrebné označiť orientačnou tabuľou s názvom 

ulice. Ako súčasť informačného označenia ulice nie je potrebné písať slovo „ulica“. 
 

2. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné 

náklady. Pokiaľ vlastník neprejaví záujem osadiť orientačnú tabuľu na svoju budovu, Obec 

zabezpečí osadenie orientačnej informačnej tabule na samostatnom stojane zapustenom do 

zeme. 
 
 

3. Názvy ulíc možnom určovať a meniť iba Všeobecne záväzným nariadením, alebo 
dodatkom k tomuto VZN. 
 

4. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, významné 
nežijúce osobnosti, veci a pod.. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
Označenie ulíc inými orientačnými údajmi 

 

1 Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími 

orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu, napr. 

označenie smeru ulice, umiestnenie významných budov a iné údaje, ktoré uľahčujú 

orientáciu v obci. 

2 Informačné tabule na označenie ulíc ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú 

spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek 

a neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. 

 
 

§ 6 
Číslovanie stavieb 

 

1 Stavby sa číslujú súpisnými a orientačnými číslami. 

2 Na označovanie stavieb súpisnými číslami môže obec obstarať tabuľky rovnakého 

vzoru. 

3 Súpisné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia, v akom bola obci doručená žiadosť 

stavebníka, alebo číslo v číselnom rade medzi domami, ak je číslo voľné. 

4 Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na 

orientáciu v obci a na konkrétnej ulici. Číslovanie vychádza z číslovania budov 

súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje. Je pre každú ulicu samostatné a začína 

číslom 1. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane 

nepárne čísla a na pravej strane párne čísla jednotného číselného radu. 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. 

Orientačné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia budovy v jednotnom číselnom rade 

ulice. 

5 Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom prevezme stavebník 

spolu s rozhodnutím a určení čísla stavbe. Pripevnenie a údržbu tabuliek zabezpečuje 

stavebník na vlastné náklady. Tabuľky sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli dobre 

viditeľné z najbližšej komunikácie. 

 
 

§ 7 
Povinnosti fyzických a právnických osôb 

 

1. 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.) 



§ 8 
 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Odo dňa účinnosti tohto VZN budú určené názvy ulíc zapísané do evidencie 

súpisných a orientačných čísiel, evidencie obyvateľstva a informačného systému 

registra adries. 
 
 
 
 

 

Návrh tohto VZN č. 1/2020 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.05. 2020 
Návrh tohto VZN č. 1/2020 zverejnený na webovom sídle obce 
dňa: 07.05. 2020 
Schválené VZN č. 1/2020  bolo vyvesené na úradnej tabuli obce       .............2020 
a zverejnené na webovom sídle obce Horná Kráľová dňa:  

  
VZN č. 1 /2020 nadobúda účinnosť dňa:     ............... 2020 

  

 

 

 

 

           Emil Rábek  

         starosta obce 

 

 

 

Zoznam príloh: 
 

Príloha č. 1 – Názvy ulíc v obci Horná Kráľová 

Príloha č. 2 – Orientačný mapový podklad k názvom ulíc a verejných 

priestranstiev 

 





Príloha č. 1 k VZN č. 1 / 2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci 

Horná Kráľová 

Názvy ulíc v obci Horná Kráľová 
 
 

 

P. č. Názov ulice 
  
1.  Hlavná 
 
2. Cintorínska 
 
3. Športová 

 
4. Pod Tópartom 

 
5. Pri potoku 

 
6. Topoľová 

 
7. Malá Kráľová 

 
8. Nad potokom 

 
9. Hlohovecká 

 
10. Sliváš I. 

 
11. Sliváš II. 

 
12. Školská 

 
13. Školská II. 

 
14. Nad Humnami 

 
15. Sereďská 

 
16. Domoviny 

 
17. Vinohradnícka 

 
  
 


