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Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo
dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
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Obec Hrachovo podľa § 6 ods. 1 v súlade s § 2b a § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a v zmysle vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov

vydáva
tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Hrachovo (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev a určiť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulica“ v príslušnom
gramatickom tvare) na území obce Hrachovo.
2. Označovanie názvov ulíc slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu o
umiestnení stavieb, pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu obyvateľov, turistov a návštevníkov
obce, zdravotných a záchranných zložiek, správne uvádzanie adresy, sídla alebo
umiestnenia určitého objektu alebo osoby v priestore obce, doručovanie poštových
zásielok a podobne.
3. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev vedie Obecný úrad Hrachovo (ďalej len „OcÚ“) a udržiava ju v súlade so
skutočným stavom.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Ulica je súvislá, všeobecne prístupná miestna komunikácia s priľahlými stavbami alebo
pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie, zaradenie do siete miestnych
komunikácií a do územného plánu obce. Pod pojmom ulica môže byť pomenovaná aj iná
ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné na zabezpečenie jednoznačnej
orientácie.
2. Námestím sa rozumie voľné verejné priestranstvo ohraničené najmä priľahlými
budovami, ktorému dominuje významnejšia stavba.
3. Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne
prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely. Verejným priestranstvom je aj
všeobecne prístupné priestranstvo, objekt alebo iná nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo
správe obce ležiaca zväčša v osídlenej časti obce a určená na uspokojovanie
verejnoprospešných služieb, rekreačných, zdravotných, zábavných, kultúrnych a
spoločenských potrieb obyvateľov obce.
4. Stavba pre účely tohto VZN je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce spojená
so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
5. Časťou alebo súčasťou samostatnej stavby je všetko, čo k nej podľa povahy a účelu
konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotila časť
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alebo súčasť samostatnej stavby (priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy,
podkrovia, povaly, práčovne, sušiarne, výťahy, kotolne a podobne).
6. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove a slúži hlavne pre potreby
evidencie katastra.
7. Orientačné číslo je číslo, ktoré slúži pre lepšiu orientáciu na ulici v obci.

Článok 3
Označovanie názvov ulíc a číslovanie stavieb
1. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú iba schválením VZN alebo dodatku
k tomuto VZN v obecnom zastupiteľstve v Hrachove.
2. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na
významné nežijúce osobnosti, na významných rodákov, na veci, udalosti a podobne.
Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť,
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé vzhľadom na
históriu obce.
3. Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky
MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
4. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu, ktorá sa nachádza
najbližšie
k
miestu
vyústenia
ulice
do
stredu
obce,
a
na
budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou
tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.
5. Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice.
6. Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa neskrátený názov tak, ako je uvedený v
článku 4 bod 1 tohto VZN.
7. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.
8. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku, musia sa rešpektovať
a používať tak, ako boli schválené.
9. Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a
nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu
orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo
alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo
určené.
10. Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť:
a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,
b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú,
c) tzv. „vstavbám“ ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej
sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,
d) drobným stavbám, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej budove - § 139b
zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon),
e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou
spoločne užívali napr. letná kuchyňa, kôlňa, udiareň a podobne),
f) časti budovy (objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a
nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich
oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia,
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schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy.
11. Orientačné číslo vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje.
12. Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom „1“, pričom budovy v
smere od stredu obce na ľavej strane majú 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.
13. Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu
v obci.
14. Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie,
teda stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „samostatná stavba“, a to
v nadväznosti na územný plán obce a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí obce.
15. Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom zabezpečuje
stavebník na vlastné náklady.
16. Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre
viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

Článok 4
Zoznam ulíc obce a zásady ich používania
1. V záujme ďalšieho rozvoja obce sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v obci
Hrachovo v abecednom poradí nasledovne:
 Horná
 Hradná
 Jána Bottu
 Jánošíková
 Kováčska
 Mieru
 Nová
 Osloboditeľov
 Sama Vozára
 Slnečná
 Stromová
 Záhradná
 Železničná.
2. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný neskrátený
názov ulice tak, ako je uvedené v odseku 1.
3. Uvádzanie polovice schváleného názvu ulice tzn. vypúšťanie slova "ulica" na konci alebo
začiatku názvu ulice je v rozpore s Pravidlami slovenského pravopisu ako napr. „Horná 10“
alebo „Kováčska 50“.
4. Pri písaní úplnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom, za ktorým
sa po lomke uvádza orientačné číslo stavby, napr. „Mieru 230/26“.
5. Pre účely ohlasovne pobytu obecného úradu Hrachovo, Registra obyvateľov SR resp. vo
verejnom styku sa používa plný tvar podľa odseku 1.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Porušenie tohto VZN sa riadi podľa § 46 Zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
2. Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva obec Hrachovo.
3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. ....................,
zo dňa .................... .
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Hrachove.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

.......................................
Ondrej Knechta
starosta obce
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