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/1 §4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín 

/2 §1-3 Vyhlášky MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb 

 

VZN o určení názvov ulíc 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Štvrtku na Ostrove na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky , 

ustanovenia § 2 b, odsek 1 a § 6 odsek 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 a 3 zákona č. 31/2003 o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev  a číslovaní stavieb,  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie pre  

územie obce Štvrtok na Ostrove toto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É   

    N A R I A D E N I E 

 

 

 

Číslo: 3/2009   
 

 

 

 

O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev  a číslovaní stavieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.06.2009 
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VZN o určení názvov ulíc 

Obecné zastupiteľstvo vo Štvrtku na Ostrove na základe článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky , ustanovenia § 2 b, odsek 1 a § 6 odsek 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 a 3 zákona č. 31/2003 o označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev  a číslovaní stavieb,  vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie o určení názvov ulíc v Obci Štvrtok na Ostrove. 

 

 

 

Článok I. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

     Predmetom tohoto všeobecne záväzného nariadenia je určiť názvy ulíc a iných verejných 

priestranstiev(ďalej len „ulica“) v Obci Štvrtok na Ostrove. 

 

 

Článok II. 

 

§1 

Určenie názvu ulíc 

 

1)    Názvy ulíc sú určené s prihliadnutím na: 

a) históriu obce 

b) významné nežijúce osobnosti 

c) významných rodákov 

d) veci a pod. 

2)    Každá ulica má svoj vlastný názov, ktorá sa uvádza na orientačných tabuliach v úradnom 

jazyku a pod úradným jazykom v jazyku maďarskom. 

3)    Zmenu názvu ulice a názov novej ulice schvaľuje obecné zastupiteľstvo formou dodatku 

k tomuto Všeobecne záväznému nariadeniu. 

 

 

§ 2 

Číslovanie budov 

 

1) Súpisné číslo sa určuje každej budove. 

2) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac 

vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu. 

3) Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa 

začína číslom 1. 

4) Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice 

nepárne číslo a na pravej strane párne čísla. 

5) Pre účely tohto paragrafu sa stredom obce rozumie parcela pod kultúrnym domom. 
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VZN o určení názvov ulíc 

§ 3 

Náklady na obstaranie tabúľ 

 

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. 

 

 

Článok III. 

 

§1 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov vedie Obecný úrad Štvrtok na 

Ostrove, - referent pre evidenciu obyvateľstva . 

2. Označenie ulíc názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady. 

3. Označenie ulíc v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný  zákon /1 

4. Pripevňovanie orientačných tabúľ s určeným názvom na stavby nachádzajúce sa na 

ulici zabezpečí obec podľa osobitných predpisov /2 

 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo vo Štvrtku na Ostrove prerokovalo toto Všeobecne záväzné 

nariadene na zasadnutí  dňa 11.06.2009, schválilo ho uznesením č. PL-5/2009-XVII 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2010. 

 

 

 

 

Mgr. Őry Péter 

             Starosta 
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VZN o určení názvov ulíc 

Príloha k VZN č.  1 o určení názvov ulíc 
 

 

Zoznam navrhovaných názvov ulíc:  

1. Čakanská cesta   Pozsonycsákányi út 

2. Ulica M. Méreyho                            Mérey Mihály utca 

3. Školský rad    Iskola sor 

4. Veterná ulica                                    Szél utca 

5. Horný diel    Felső vég 

6. Dolný diel    Alsó vég 

7. Gazdovský rad   Gazda sor 

8. Šamorínska cesta   Somorjai út 

9. Funduš     Fundus 

10.  Cintorínska ulica   Temetői utca 

11.  Alžbetínska ulica   Erzsébeti  utca 

12.  Miloslavovská ulica                            Annamajori utca 

13.  Škôlská ulica    Óvoda utca 

14. Malá cesta    Kis út 

15. Trhové námestie                                Vásár tér 

16. Mýtne námestie    Vám tér 

17. Hlavná ulica                                       Fő utca 

18. Hubická cesta                                    Gombai út 

19. Slepá ulica                                          Zsák utca 

20. Ulica Györgya Nárayho                    Náray György utca 

21. Németšókska ulica                             Németsóki utca /plánovaná – tervezett/ 

22. Jozefínska ulica                                  Józsefmajori utca 

23. Poľná ulica                                         Mező utca 

24. Želiarska ulica                                    Zsellér utca 

25. Jarčeky                                                Kis ároki 

 

 

 

 
 

 


