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4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kopčany
Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na
území obce Kopčany
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch v súlade s § 2b a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany.
§1
Účel a pôsobnosť
(1) Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému obce. Majú prispievať k
lepšej orientácii obyvateľov obce a návštevníkov obce a k spoľahlivému
označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo
umiestnenia významných objektov.
(2) Účelom tohto nariadenia je určiť jednotné pravidlá, podľa ktorých sa
postupuje pri označovaní ulíc, námestí, nábreží, parkov, sadov, mostov a iných
verejných priestranstiev (ďalej len „názvy ulíc“) na území obce Kopčany.
§2
Zásady pre určovanie názvov ulíc
(1) Názvy ulíc sa určujú v súlade s osobitnými predpismi1) s prihliadnutím
na
a) historické miestopisné názvy, na vzťah k histórii obce, k významným
historickým udalostiam, historickým pamiatkam, prírodným útvarom a miestam,
k významným veciam, javom a podobne,
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b) ich vzťah k významným nežijúcim osobnostiam,
c) vytváranie tematicky príbuzných názvov ulíc v určitej časti alebo lokalite
obce
d) s koncepciou dopravného systému,
e) s kartografiou.
(2) Názvy ulíc majú byť spoločensky prijateľné, funkčne a orientačne
bezproblémové. Pri určovaní názvov ulíc podľa významných osobností je
potrebné dbať na objektívnosť a primeranosť a na vhodnosť názvu a
primeranosť významu osobnosti, podľa ktorej má byť ulica pomenovaná k
danému miestu.
(3) Pri určovaní názvov ulíc sú neprípustné názvy
a) po žijúcich osobách,
b) duplicitné, vyskytujúce sa už v inej časti obce,
c) nevhodné, bez nadväznosti na históriu obce, alebo danej časti, či lokality,
d) dlhé alebo komplikované,
e) druhovo príbuzné, vzájomne zameniteľné,
f) urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie a pod.,
g) jazykovo a gramaticky nesprávne.

§3
Postup pri určovaní názvov nových ulíc
(1) Ak v dôsledku výstavby dôjde ku vzniku nových ulíc v súlade s
územným plánom obce Kopčany, obecný úrad spracuje návrh nového názvu, aj
v alternatívach s odôvodnením navrhovaného názvu
(2) Obecný úrad vyhotoví technickú dokumentáciu, ktorú tvorí:
a) písomný popis priebehu trasy novej ulice, lokalizáciu s určením miesta, kde
sa ulica nachádza a napojenia ulice na existujúcu sieť ulíc,
b) grafické zobrazenie ulice v mierke, aby bol dodržaný formát A4, s
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prehľadným a čitateľným trasovaním.
(3) Kompletný návrh pozostávajúci z návrhu (ods. 1) a technickej
dokumentácie (ods. 2) je predložený Komisii pre výstavbu, ŽP, energetiku a
dopravu obecného zastupiteľstva na zaujatie stanoviska. Po schválení názvu
ulice komisiou je materiál postúpený obecnému úradu na legislatívne
spracovanie všeobecne záväzného nariadenia na rokovanie orgánov obce v
lehotách podľa Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Kopčanoch.
§4
Zmeny názvov ulíc
(1) Určené názvy ulíc možno meniť len výnimočne a z vážnych dôvodov ak nie sú v súlade s osobitnými predpismi*) a týmito pravidlami.
(2) Ak pôvodné ulice zanikli, nové ulice, ktoré na ich mieste vzniknú
výstavbou, budú pomenované pôvodnými názvami, ak vyhovujú kritériám podľa
§ 2.
(3) Ak je v názve ulice jazyková alebo gramatická chyba, názov ulice sa
nemení, len sa opraví v evidencii ulíc a vyhotoví sa nová tabuľa v správnom
znení.
(4) Pri zmene názvu ulice sa ustanovenia § 3 použijú primerane.
§5
Vedenie evidencie ulíc
Evidenciu ulíc vedie obec. Evidenciu ulíc tvorí:
a) plán ulíc - mapa (Príloha č. 1 tohto VZN),
c) zoznam ulíc (Príloha č. 2 tohto VZN).
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Kopčany na pripomienkovanie občanom od 03.06.2019
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Kopčanoch dňa 26.06.2019, uznesením č. 33/2019.
(3) Dňom vykonateľnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany, č. 1/2009, ktorým sa určujú
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a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Kopčany.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
12.07.2019
Vyvesené: 28.06.2019
Schválené: 26.06.2019
Vyhlásené: 12.07.2019
Účinné: 12.07.2019

Ing. Dušan Dubecký
Starosta obce
____________________
1) § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
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Príloha č.1 Plán ulíc - mapa

Príloha č. 2 Zoznam ulíc
Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Názov ulice

Orientačné číslo od - do

Ulica Kollárova
Štefánikovo námestie
Ulica Masarykova
Ulica Damborského
Ulica Hurbanova
Ulica Marxova
Ulica Sasinkova
Ulica Športová
Ulica Moravská
Ulica Bratislavská
Ulica Priečna
Ulica Slnečná

1 - 170
1 - 79
1 - 163
1 - 30
1 - 70
1 - 66
1 - 82
1 - 34
1 - 85
1 - 303
1 - 27
23, 25, 27, 42, 44, 46

