VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIESEK
č. 2/2018
o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev
a číslovanie stavieb v obci Liesek,
Obecné zastupiteľstvo v Liesku v zmysle § 6, ods. 1 a § 2b zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a verejných priestranstiev, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie č.
2/2018
ktorým sa určujú názvy ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v obci Liesek

§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Liesek týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný zoznam ulíc v katastrálnom
území Liesek.
2. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec
určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Názvy sa určujú
s prihliadnutím na históriu obce, na významné osobnosti, ktoré sa v obci narodili, alebo pôsobili,
z pôvodných chotárových názvov , a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé,
duplicitné, urážajúce mravnosť náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy
neprijateľné vzhľadom na históriu obce.
3. Každá nová ulica bude určená dodatkom k tomuto VZN. Názov ulice navrhne Názvoslovná
komisia, ktorej členov vymenováva starosta obce.
4. V zmysle § 2 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje stavbám súpisné číslo
a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísle a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju
v súlade so skutočným stavom.
§2
Vymedzenie pojmov

1. Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo
pozemkami, určenými územným plánom na zastavenie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná
ako miestna komunikácia, v prípade, že je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia jednoznačnej
orientácie v obci.
2. Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne
prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.

3. Adresou sa na účely tohto VZN rozumie určenie súpisného a orientačného čísla ku konkrétnej
ulici.
4. Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove podľa
poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa § 6,
ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z.. Súpisné číslo má evidenčný charakter.
5. Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo podľa § 5,ods. 1 vyhlášky 31/2003.
6. Budova sa na účely tohto VZN rozumie v súlade s § 1, ods. 3 vyhlášky pozemná stavba
definovaná v § 43, ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
7. Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia, či už svojím
usporiadaní, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou užívania, a ktoré sa nachádzajú
v spoločnom uzavretom areáli.
§3
Zoznam ulíc
V katastrálnom území obce Liesek sa určujú tieto názvy ulíc:
(Príloha č. 1: Situačný plán ulíc obce Liesek)
A. Hlinku
A. Bernoláka
A. Bažíka
Bliechy
Bugaj
Dolná
Hrady
Hurčák
Ku Kaplici
Michalská časť
Močiarna
Na Kamenci
Nad Uhliny
Nová
Oravická
Pod Havraňákom
Priečna
Pri moste

Staničná
Školská
Tichá
Uhliny
Urbárska
Za Borom

§4
Zásady používania názvov ulíc v meste

1. Názvy ulíc sa vedú a píšu v štátnom jazyku v znení ako je uvedené v tomto VZN
2. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný neskrátený názov
tak, ako je uvedený v § 3 tohto nariadenia.
3. Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene orientačným
číslom stavby.

§5
Práva a povinnosti obce a vlastníka pri označovaní stavieb
1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady na
orientačných tabuliach rovnakého typu. V súlade s vyhláškou je vlastník alebo užívateľ stavby povinný
strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu
vyústeniu do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. V oprávnených prípadoch je možné
umiestniť orientačnú tabuľu aj na dobre viditeľné miesto ( napr. plot alebo múrik)
2. Súpisné číslo sa v súlade s vyhláškou určuje každej stavbe.
3. Vlastník budovy je povinný požiadať o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného/orientačného čísla do
jedného mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o odstránení stavby a doložiť
k žiadosti prílohy definované v § 6, ods. 1, písm. d vyhlášky. Pre účely orientácie je v prípade nových
budov potrebné doložiť aj aktuálne geometrické zameranie.
4. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby v obci Liesek.

§6
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 27.04.2018 uznesením číslo 312/2018-OZ.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Liesek.
V Liesku 30.04.2018

Ing. Martin Dreveňák
Starosta obce

Príloha č. 1: Situačný plán

