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V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

obce Čechynce 

č. 4/2016 

o určovaní a zmenách názvov ulíc, verejných priestranstiev 

a číslovaní stavieb na území obce Čechynce 
 

 

Obec Čechynce na základe § 6 ods.1 a v súlade s § 2b a 2c zákona č. 369/1990 Z. z. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní 

stavieb a § 4 ods. 4 zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín v znení 

neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa 

určujú podmienky určovania a zmeny názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovania 

stavieb na území obce Čechynce. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

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

názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čechynce 

(ďalej len „obec“) pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie 

bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby. Podľa § 4 ods. 4 

zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších 

predpisov sa názvy ulíc v obci určujú aj v jazyku národnostnej menšiny. 

  

Článok 2 

Spôsob tvorby názvov ulíc a označovanie ulíc  

 

(1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe zaužívaných názvov alebo návrhu občanov 

a s prihliadnutím na rozlohu a územné usporiadanie obce. 

(2) Návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulice môžu podávať aj obyvatelia obce, za 

splnenia nasledujúcich podmienok: 

- s prihliadnutím na históriu obce 

- s prihliadnutím na ochranu kultúrnej a historickej hodnoty  

- s prihliadnutím na patričnú úctu významnej osobnosti, významného rodáka. 

(3) Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, 

náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a  názvy nepriliehavé 

vzhľadom na históriu obce. 

(4) Názvy ulíc sa určujú v štátnom jazyku, t.j v slovenskom jazyku a v jazyku národnostnej 

menšiny, t.j. v maďarskom jazyku. 
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(5) Názvy ulíc možno určovať a meniť iba nariadením alebo dodatkom k tomuto VZN. 

(6) Každý nový názov, či zmenu názvu ulice obec oznámi spôsobom v obci obvyklým, tak, 

aby sa k nej mohli obyvatelia vyjadriť. 

(7) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu. 

(8) Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa plný neskrátený názov ulice.  

 

 

Článok 3 

Doterajšie  názvy ulíc 

 

(1) Doterajšie názvy a pomenovania ostávajú v platnosti bez zmien.  

(2) Ulice  v obci Čechynce  majú tieto pomenovania: 

v štátnom jazyku – v jazyku národnostnej menšiny: 

Nitrianska ulica - Nyitrai út 

Vinohradská cesta - Szőlőhegyi út 

Rybárska cesta - Halász utca 

Kostolná ulica - Templom utca 

Krátka ulica - Rövid utca 

Cirkevná ulica - Egyház utca 

Úzka ulica - Keskeny utca 

Nová ulica - Új utca 

Lipová ulica - Hársfa utca 

Hlavná ulica -   Fő utca 

      Ulica pri hostinci - Kocsma utca 

      Záhradnícka ulica - Kertészeti utca 

Ulica Eugena Gajdára - Gajdár Jenő utca 

Agátová ulica - Akácfa utca 

Ulica pri jazere I. - Tó melletti utca I. 

Ulica pod vinohradmi - Szőlők alatti utca          

Ulica na Pažiti - Pázsit utca 

Lesná ulica - Erdő utca 

Lúčna ulica - Réti út 

 

(3) Názvy a označenia  podľa odseku (2)  tohto článku je potrebné rešpektovať a používať 

tak, ako boli určené. 

 

 

Článok 4 

Názvy nových ulíc 

 

(1) V záujme rozvoja obce Čechynce, berúc do úvahy súčasnú i budúcu rozlohu jej územia  

podľa územného plánu obce, určujú sa pomenovanie nových ulíc v lokalite „Krátke“ : 

a)  Ulica pri Starom potoku – Öregpatak utca  

b)  Topoľová ulica – Nyárfa utca 

c)   Jaseňová ulica – Kőrisfa utca 

(2) Vyznačenie uvedených ulíc v bode (1) tohto článku sa nachádza v prílohe tohto VZN. 
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Článok 5 

Vymedzenie pojmu „číslovanie stavieb“ 

 

(1) Číslovaním stavieb sa rozumie:  

a) určenie súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,  

b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, vydanie  

    oznámenia o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,  

c) vedenie evidencie súpisných čísiel a evidencie orientačných čísiel obcou a udržiavanie  

     evidencií v súlade so skutočným stavom. 

(2) Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám  

      a nebytovým budovám.  

(3)Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení  

     alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.  

(4)Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla   

     a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; ak tak 

     neurobí, obec určí súpisné a orientačné číslo bez žiadosti.  

(5)Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom  

     a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.  

 

 

Článok 6 

Určovanie súpisných čísel 

 
(1) Súpisné číslo možno určiť len bytovým a nebytovým budovám, ktoré sú priestorovo       

sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo 

vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do 

územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými  a environmentálnymi zásadami a 

požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce.  

(2) Samotné súpisné číslo sa neprideľuje:  

» nadstavbám, ktorým sa zvyšujú existujúce budovy,  

» prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo 

spojené s týmito budovami,  

» takzvaným výstavbám, ktoré vznikli takou stavebnou úpravou, pri ktorej sa zachováva 

vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,  

» podľa zváženia konkrétnej stavby – drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú budovu (§ 139 b ods. 5 a 6 stavebného zákona), príslušenstvu budovy (teda veciam, 

ktoré určil vlastník hlavnej stavby, aby sa s ňou spoločne užívali) napríklad letná kuchyňa, 

garáž, udiareň a pod,  
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» časti budovy (objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu 

byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením 

neznehodnotila celá budova), napríklad strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, 

kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj 

vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy.  

(3) Platí základné pravidlo, jednej stavbe je možné prideliť len jedno súpisné číslo. Nie je 

možné prideliť jedno súpisné číslo dvom stavbám.  

 

 

Článok 7 

Určovanie orientačných čísel 

 

(1) Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na 

orientáciu v obci a na konkrétnej ulici.  

(2) Podmienkou zavedenia tohto druhu číslovania v obci je existencia ulíc a iných verejných 

priestranstiev, ktorým bol určený názov a ktoré sú týmto názvom označené. Orientačné 

číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje.  

(3) Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína sa číslom 1.  

 

 

Článok 8 

Zásady používania názvov  orientácie v obci 

 

 (1) Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia sídla alebo bydliska sa používa plný neskrátený 

názov ulice tak, ako sa uvádza v Čl. 2 a v Čl. 4.  

 (2) Pri písaní úplnej adresy sa zvyčajne používa názov ulice v spojení so súpisným číslom, za 

ktorým sa po lomke uvádza orientačné číslo stavby, napr. „Hlavná ulica 112/74“.  

(3) Orientačné čísla sa prideľujú stavbám tak, že na jednej strane ulice sú nepárne orientačné 

čísla a na druhej strane párne orientačné čísla. 

(4) Tabule s názvami ulíc zabezpečuje obec a umiestňuje ich v mieste vyústenia ulíc tak, aby 

orientácia bola jednoznačná.  

(5)Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého 

vzoru obvykle dáva vyhotoviť obec. Tabuľky so súpisným číslom sa vyhotovuje na náklady 

obce a stavebník ich obdrží bez náhrady. Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza 

stavebník (vlastník). Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom preberie 

stavebník (vlastník) spolu s oznámením o určení čísla stavbe. Pripevnenie a údržbu tabuľky so 

súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje stavebník (vlastník) na vlastné 

náklady. 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. 
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Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli 

obce na 15 kalendárnych dní. 

(2) Toto VZN č. 4/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Čechynce na svojom zasadnutí 

dňa 14.3.2016 uznesením č.99/2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli. 

(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Čechynce. 

 

 

 

                                                                                                                     Róbert  Kupeček 

starosta obce 

 

 

 

Vyvesené:  21.3.2016 

Zvesené  :   
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Príloha k VZN č. 4/2016 obce Čechynce o určovaní a zmenách názvov ulíc, verejných priestranstiev 

a číslovaní stavieb na území obce Čechynce. 

 

 

 

 

Pomenovanie ulíc v obci Čechynce v lokalite Krátke :  

Červená farba : Ulica pri Starom potoku – Öregpatak utca 

Zelená farba    : Topoľová ulica – Nyárfa utca 

Žltá farba        : Jaseňová ulica – Kőrisfa utca 

 

 


