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Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2b a 2c zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva vnútra SR      č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE 

OBCE OSTROVANY 

 č. 2/2016 

 

o určení a zmene názvu ulíc  a iných verejných priestranstiev  

na území obce Ostrovany 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

  

(1) Obec Ostrovany v súlade s platnou právnou úpravou určuje a mení názvy ulíc a iných 

verejných priestranstiev na celom území obce Ostrovany. 

(2) Určovanie ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získanie 

prehľadu o umiestnení  stavieb a súčasne slúži obyvateľom na lepšiu orientáciu na území 

obce. 

(3) Obec vedie evidenciu súpisných čísel a orientačných čísiel  na evidenčných listoch alebo 

na počítačových alebo iných médiách podľa jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev. 

 

Čl. 2 

Názvy ulíc na území obce a ich zmeny 

 

(1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek obyvateľov obce s 

prihliadnutím na orientačné možnosti, rozlohu obce, ako i na názory a vyjadrenia 

obyvateľov obce a iných subjektov. 

(2) Pridelenie názvu ulice alebo jeho zmenu obec oznámi spôsobom v obci obvyklým, aby sa 

k nej mohli obyvatelia vyjadriť. Lehota uverejnenia nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. 

(3) Zoznam ulíc a verejných priestranstiev tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

súčasťou tohto zoznamu je aj grafická časť, ktorá jednoznačným spôsobom vykresľuje 

jednotlivé ulice a iné verejné priestranstvá na území obce Ostrovany. 

 

Čl. 3 

Osobitné podmienky 

  

(1) Obec dbá o to, aby sa ulice označovali  v súlade s ust. § 2b ods. 3  zákona SNR č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.    

(2) Obec tiež dbá o to, aby označenie ulice bolo realizované v dostatočnom časovom 

predstihu, aby si všetci dotknutí mohli splniť svoje povinnosti podľa osobitných právnych 

predpisov (zmeny v občianskych preukazoch a ostatných verejných listinách a pod.) 



  

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Ostrovanoch. 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

dňa ......12.2016 uznesením č. ...../2016. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017. 

 

 

                                                                                                        Ing. Cyril Revák, v.r. 

                                                                                                              starosta obce  

Prílohy: 

č.1 Názvy ulíc podľa abecedného zoznamu a zaradenie rodinných domov do danej ulice 

 

č.2 Návrh situačného plánu ulíc - grafický podklad 

   

 

 

 

 


