Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kováčová
č. 95/2017
o názvoch ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 2b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 1 Vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
označovania ulíc, verejných priestranstiev a číslovania stavieb, sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy ulíc, námestí a
iných verejných priestranstiev v obci Kováčová pre zabezpečenie lepšej orientácie
obyvateľov, návštevníkov obce, poskytovateľov služieb a záchranných a bezpečnostných
zložiek.
2) Každá ulica má svoj vlastný názov.
3) Toto nariadenie tiež určuje zásady používania názvov ulíc a verejných priestranstiev
v záujme ich správnej aplikácie v praxi so zreteľom na ochranu kultúrnej a historickej
hodnoty alebo úcty významnej osobnosti, ktorých názvy nesú.
4) V zmysle § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje obec stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel
a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1) Ulicou sa rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami,
určenými územným plánom obce na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná ako
miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné z hľadiska jednoznačnej orientácie alebo
adresy v obci.
2) Námestím sa rozumie voľné verejné priestranstvo ohraničené najmä priľahlými
budovami, ktorému dominuje významnejšia stavba.
3) Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce,
verejne prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.
4) Adresou sa rozumie určenie súpisného čísla a orientačného čísla ku konkrétnej ulici.
5) Súpisným číslom sa rozumie číslo, ktoré sa určuje budove podľa poradia, v akom bola
obci doručená žiadosť stavebníka alebo vlastníka v súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky č. 31/2003
Z.z. Súpisné číslo má evidenčný charakter.
6) Orientačné číslo sa určuje na účely orientácie na konkrétnej ulici podľa § 5 ods. 1
Vyhlášky č. 31/2003 Z.z.

7) Budovou 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. a § 43 ods. 2
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).
§3
Zoznam a názvy existujúcich ulíc
1) Rešpektujú sa rozhodnutia predchádzajúcich predstaviteľov samosprávy a orgánov
verejnej správy a tým zostávajú v platnosti určené názvy ulíc a verejných priestranstiev v obci
Kováčová v abecednom poradí:
Ulica: (všeobecne)
Badínska
Bystrická
Družstevná
Dubičie
Hájnická
Hrby
Ulica J. C. Hronského
Ulica P. O. Hviezdoslava
Ulica A. Kmeťa
Ulica M. Kukučína
Krátka ulica
Kúpeľná
Lesnícka
Mierová
Nám. SNP
Nová ulica
Ulica Ľ. Ondrejova
Plánočkova
Rybárska
Sielnická
Sliačska
Ulica Slobody
Slovanská ulica
Sládkovičova
Slnečná ulica
Športová ulica
Ľ. Štúra
Ulica J. G. Tajovského
Trávniky
Zvolenská
§4
Nové názvy ulíc
1) V záujme ďalšieho rozvoja obce v súlade s územným plánom sa v lokalite Zóna pod
aquaparkom na základe schválenej urbanistickej štúdie určujú nové pomenovania a názvy
ulíc:

Ulica: (všeobecne)
Lúčna
Parková
Pod horou
Pod rybníkom
Stromová
2) Situačný plán nových ulíc s ich názvami je prílohou č. 1 tohto VZN
§5
Zásady používania názvov ulíc v obci
1) Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný
neskrátený názov ulice tak, ako je uvedené v § 3 a § 4.
2) Prípustné sú aj vyjadrovania názvov ulíc bez časti „ulica“ na konci názvu. Pripúšťa sa
aj písanie bez časti „Ulica“ na začiatku názvu pri dodržaní gramatických pravidiel, t.z. písanie
ako názov napríklad: „Ulica slobody“ alebo „Slobody“.
3) Pri písaní úplnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom, za
ktorým sa po lomke uvádza orientačné číslo stavby, napríklad „Kúpeľná 185/4“.
4) Pre účely ohlasovne pobytu obecného úradu Kováčová a Registra obyvateľov SR sa
používa plný tvar podľa § 3 a § 4.
§6
Označovanie ulíc a verejných priestranstiev
1) Tabule s názvami ulíc zabezpečuje obec na vlastné náklady. V súlade s vyhláškou je
vlastník alebo užívateľ stavby povinný strpieť osadenie tabule s názvom ulice na budove,
ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budove, ktorou sa
ulica končí. V opodstatnených prípadoch je možné umiestniť tabuľu s názvom obce aj na
dobre viditeľné miesto, napríklad oplotenie, múrik a podobne.
2) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu.
3) Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú
spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek. Osadzujú
sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne aj na budovy alebo iné
vhodné miesta.
§7
Označovanie a číslovanie stavieb
1) Tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňuje vedľa seba tak,
aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
2) Tabuľky so súpisnými číslami zabezpečuje na vlastné náklady obec. Tabuľku
s orientačným číslom zabezpečuje na vlastné náklady vlastník budovy. Zabezpečuje tiež
pripevnenie a údržbu tabuliek so súpisným a orientačným číslom na vlastné náklady.
3) Súpisné číslo sa určuje každej budove.
4) O určenie súpisného čísla a orientačného čísla, ich zmenu alebo zrušenie požiada
stavebník, resp. vlastník budovy podľa § 6 Vyhlášky č. 31/3003 Z.z.

§8
Záverečné ustanovenia
1) Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba nariadením alebo
zmenou alebo dodatkom k tomuto nariadeniu.
2) Zvlášť citlivo a rozvážne je potrebné postupovať v prípade určovania alebo zmeny
názvov ulíc a verejných priestranstiev podľa historických udalostí a osôb.
3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je príloha č. 1 – situačný plán nových ulíc
v lokalite Zóna pod aquaparkom.
4) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kováčová č. 74/2012 o názvoch ulíc
a verejných priestranstiev zo dňa 26.6. 2012.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kováčová na svojom zasadnutí dňa 25.4.2017 uznesením č. 136/2017.
6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 11.5.2017.
V Kováčovej dňa 25.4.2017
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Ing. Ján Izrael
starosta obce

