Všeobecne záväzné nariadenie Obce Betlanovce
č.3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§6 ods. 1, v súlade s § 2b), §2c, §11 ods. 4), písm. g), §6 a §4, ods.5, písm. a), bod 1., zák.
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“) je
stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev na celom území obce Betlanovce. Označenie názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu o umiestnení stavieb a
súčasne prispeje k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov obce.
(2) Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev, súpisných a orientačných čísiel vedie Obec Betlanovce – Obecný úrad
Betlanovce a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Ulicou sa na účely tohto nariadenia 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) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti
bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.
V zmysle tohto VZN sa za verejné priestranstvo rozumie aj cintorín a areál kultúrneho domu.
(3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce
spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod. Budovou sa na účely tohto
nariadenia rozumie pozemná stavba definovaná v § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a
doplnkov.

(4) Súpisným číslom sa na účely tohto nariadenia rozumie číslo, ktoré sa určuje každej
budove podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka (ďalej len
„vlastník”) s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky. Súpisné číslo nemá orientačný, ale
evidenčný charakter.
(5) Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo podľa § 5,ods. 1 vyhlášky
31/2003.

Článok 3
Názvy ulíc a verejných priestranstiev
(1) Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú schválením VZN.
(2) Každá ulica má svoj vlastný názov, alebo označenie druhu iného verejného priestranstva.
(3) Zmenu názvu ulice a názov novej ulice predkladá obecný úrad.

Článok 4
Zoznam ulíc obce a zásady ich používania
(1) V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia sú určené názvy ulíc
spolu s číslom parcely, na ktorých ležia.
(2) V prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia je zobrazená situácia
označenia ulíc v obci.
(3) Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení.

Článok 5
Označovanie ulíc
(1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky
MV SR č. 31/2003 Z. z. v z.n.p., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavby.
(2) Názvy ulíc, verejných priestranstiev a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom
jazyku.

Článok 6
Označovanie ulíc inými orientačnými údajmi
(1) Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími
orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach jednotného typu. Ďalšími
orientačnými údajmi môžu byť označenia smeru ulice, umiestnenie inštitúcií, budov.
(2) 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 sa môžu umiestniť aj na
budovy alebo iné vhodné miesta.
Článok 7
Zásady označovania nových ulíc a ich zmeny
(1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek.
(2) Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť len po prerokovaní obecným
zastupiteľstvom a iba prijatím VZN alebo dodatkom k už prijatému VZN.

Článok 8
Vymedzovanie pojmu „ číslovanie stavieb“
(1) Číslovaním stavieb sa rozumie:
a) rozhodovanie obce o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, zápis do
registra adries o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel obcou a udržiavanie evidencií v
súlade so skutočným stavom.

Článok 9
Druhy číslovania
(1) Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

Článok 10
Určovanie orientačných čísiel
(1) Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na
orientáciu v obci a na konkrétnej ulici alebo verejnom priestranstve, je určené v zmysle
ustanovenia §5 ods. 3 a 4 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. v z.n.p..

(2) Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1. V prípade, že
stavba sa nachádza na priesečníku dvoch ulíc, orientačné číslo sa prideľuje z ulice, z ktorej
má hlavný vstup do budovy.
(3) Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie, teda
stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „samostatná stavba“, a to v
nadväznosti na územný plán obce a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
pričom je nutné dodržať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2) a 3) tohto článku.

Článok 11
Evidencia číslovania stavieb
(1) Súpisné a orientačné čísla sa vedú v evidencii súpisných čísel.
(2) Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries o určení
súpisného čísla a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.
(3) Evidencia orientačných čísiel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries o určení
súpisných čísiel. Vedie sa na osobitnom liste pre každý vchod do budovy označený
orientačným číslom, a to aj vtedy, keď vchody vyúsťujú do rôznych ulíc. Listy sa zakladajú
podľa názvov ulíc usporiadaných podľa abecedného poradia a ukladajú sa podľa
aritmetického poradia čísiel.
(4) Obec poskytuje podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení z obidvoch evidencií orgánom
štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a registrov.

Článok 12
Označovanie stavieb číslami
(1) Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého
vzoru, dáva vyhotoviť obec.
(2) Tabuľky so súpisným a orientačným číslom sa vyhotovujú na náklady obce a stavebník
ich získa bez náhrady
(3) Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom zabezpečuje
stavebník na vlastné náklady.
(4) Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre
viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 27.9.2019.
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Betlanovciach
dňa 12.9.2019.
V Betlanovciach, dňa 22.08.2019

Ing. Zoltán Varga,
starosta
Návrh VZN bol podľa §6, ods.3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zverejnený
na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 23.08.2019 do 06.09.2019
VZN bolo podľa §6, ods. 8 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zverejnené na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce od 13.9.2019 do 28.9.2019.

Príloha č. 1: Zoznam názvov ulíc spolu s číslom parcely, na ktorej ležia

Názov ulice

parcelné čísla uličky

Hlavná

KN C 413/1

Ku mlynu

KN C 286

Pri kaštieli

KN C 371, KN C 369/1

Cintorínska

KN C 372/1

Krátka

KN C 373

Lipová

KN C 374

Klampiarska

KN C 152/3

Na ihrisko

KN C 178

Družstevná

KN C 410, KN C 411/1, KN C 412, KN C 499/1

Za Hornádom I.

KN C 390/1, KN C 408

Za Hornádom II.

KN C 406/13

Teplická

KN C 406/13

Betlanovská dolina

KN C 501

