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Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne podľa § 2b a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 1 až § 3 vyhlášky MV SR č. 

31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev  

 

 

§ 1 

Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia 

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev obce Nitrianske Rudno (ďalej len „ obec“) pre ľahšiu a 

presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo 

umiestnenia určitého objektu alebo osoby. 

 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Pre účely tohto nariadenia je  

 ulica  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 jednoznačnej orientácie v obci, 

 iné verejné priestranstvá sú verejne prístupné časti obce určené na verejné účely, 

 stavba každá samostatná stavba, ležiaca na území obce  spojená so zemou pevným 

základom, ktorá má vlastný vchod, 

 súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa osobitnej 

evidencie, 

 orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov 

z ulice, určuje sa orientačné číslo hlavnému vstupu.  

 

 

 

§ 3 

Doterajšie názvy ulíc  
 

1. Doterajšie  názvy ulíc  ostávajú v platnosti bez zmien. Doterajšie názvy a pomenovania 

ulíc tvoria neoddeliteľnú prílohu číslo 1 tohto nariadenia. 

2. Názvy ulíc podľa odseku 1. tohto nariadenia je treba rešpektovať a používať tak, ako boli 

určené pre príslušnú ulicu. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

Nové názvy ulíc a verejných priestranstiev 

 

1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, 

zaužívaný názov lokality, na významné nežijúce osobnosti, na historické udalosti a pod.  

2. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, 

náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom 

na históriu obce. 

3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom 

prerokovaní s odborníkmi a obyvateľmi obce a iba nariadením alebo zmenou prípadne 

dodatkom k tomuto nariadeniu. 

4. Pred určením  názvu novej ulice, zmeny alebo doplnenia názvu ulice  alebo iných 

verejných priestranstiev zriadi obecné zastupiteľstvo názvoslovnú komisiu ako svoj 

dočasný poradný orgán.  

5. Názvoslovná komisia je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce  a 

odborníkov pre príslušné legislatívu. Komisia má najmenej päť členov. 

6. Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva. 

7. Názvoslovná komisia navrhne názov ulice alebo iného verejného priestranstva. 

8. Obec a obecné zastupiteľstvo zabezpečia prostredníctvom obecnej tlače, webového sídla 

obce, úradnej tabule obce a verejného zhromaždenia obyvateľov obce možnosť 

obyvateľom obce vyjadriť sa k navrhovanému názvu ulice alebo iného verejného 

priestranstva. 

9. Po vyjadrení obyvateľov obce k navrhovanému názvu názvoslovná komisia predloží návrh 

názvu na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

10. O určených a schválených názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev vedie obec 

prostredníctvom Obecného úradu v Nitrianskom Rudne  evidenciu názvov. 

 

 

§  5 

Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

1. Každú ulicu a iné verejné priestranstvo obec označí orientačnou tabuľou rovnakého typu s 

názvom ulice a iného verejného priestranstva. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vzor orientačnej tabule na označenie názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev, ktorá sa bude na označenie názvov v celej obci používať. 

3. Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady. 

4. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len „ budova“), 

ktorou sa ulica začína. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, aj na najbližšiu budovu pri takomto 

vyústení ulice. 

5. Vlastník  budovy umožní montáž orientačnej tabule s označením názvu ulice na stavbe, 

ktorej je vlastníkom. 

6. Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný 

neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe číslo 1 tohto nariadenia. 

7. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 6 

Číslovanie stavieb 

 

Číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami sa riadi ustanoveniami § 2c a 2d zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  Vyhláškou MV SR 

č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

 

 

      Robert Štrbák 

       starosta obce 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2018 

 

 

 

Zoznam ulíc v obci Nitrianske Rudno 

 

 

1. Československých partizánov 

2. Hlavná ulica 

3. Hlboká cesta 

4. Hviezdoslavova 

5. Jána Bottu  

6. Janka Kráľa 

7. Jilemnického 

8. Kolotoč 

9. Madvova 

10. Mladých budovateľov 

11. Okružná ulica 

12. Podhorská 

13. Pod Borinou 

14. Predné Záhumnie 

15. Poštová 

16. Sama Chalúpku 

17. Sládkovičova 

18. Školská 

19. Športová ulica 

20. Štúrova 


