Všeobecne záväzné nariadenie Obce Voderady
č. 3/2020
o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
v obci Voderady
Obecné zastupiteľstvo v obci Voderady 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 Voderady o určení názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev v obci Voderady.

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 Voderady je potrebné najmä z hľadiska lepšej
orientácie v obci. Vo veci procesného zabezpečenia bola určená komisia pre určenie názvov
ulíc v obci Voderady.
Komisia na svojom stretnutí prehodnotila doteraz používané názvy ulíc, ktoré sa v úradnom
styku nepoužívali, ale slúžili len ako informačné názvy ulíc. Zároveň sa zaoberala aj novými
názvami ulíc v nových zastavaných lokalitách v obci. Návrhy názvov všetkých ulíc boli
odoslané na posúdenie Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Na základe odporúčaní
JÚĽŠ SAV boli všetky názvy ulíc zapracované do tohto návrhu VZN č. 3/2020 o určení
názvu ulíc v obci Voderady.
Účinnosť predmetného všeobecne záväzného nariadenia sa stanovuje na 1. marca 2020
vzhľadom k termínu vyhlásenia volieb do NR SR 2020, kedy je v platnosti moratórium na
zmeny orientačných a súpisných čísiel a na určovanie názvov ulíc:
„Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb
prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do
Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo
sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej
zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného
verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov.“

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 Voderady. 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 Voderady 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 Voderady 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. Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe predloženého návrhu názvoslovnej komisie
pre určenie názvov ulíc.
4. Názvy ulíc možnom určovať a meniť iba Všeobecne záväzným nariadením, alebo dodatkom
k tomuto VZN.
5. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, významné
nežijúce osobnosti, veci a pod..
§5
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.)

§6
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.
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Príloha č. 1 k VZN č. 3 /2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady
Zoznam ulíc a verejných priestranstiev v abecednom poradí

P. č.

Názov ulice

1.

Agátová ulica

2.

Cíferská ulica

3.

Dlhá ulica

4.

Hlavná ulica

5.

Hlinická ulica

6.

Jozefov dvor

7.

Kandijská ulica

8.

Koniarekova ulica

9.

Krátka ulica

10.

Mlynská ulica

11.

Nová ulica

12.

Parková ulica

13.

Pavlická ulica

14.

Pažitná ulica

15.

Platanová ulica

16.

Podhájska ulica

17.

Poštová ulica

18.

Slnečná ulica

19.

Školská ulica

20.

Športová ulica

21.

Štefánikova ulica

22.

Trnavská ulica

23.

Ulica A. Kubinu

24.

Záhradná ulica

25.

Zichyho námestie

