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Obecné zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia § 2b ods. 1, §6 ods. 1a §11 ods. 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :
§1
Predmet úpravy
1)

2)

3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie alebo VZN) určuje názvy
ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev v obci Žitavany na ľahšiu a presnejšiu
orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia
určitého subjektu alebo osoby.
Toto nariadenie tiež určuje zásady používania názvov ulíc a verejných priestranstiev
v záujme ich správnej aplikácie v praxi a aj ochrany kultúrnej a historickej hodnoty,
ktoré názvy často nesú, alebo patričnej úcty významnej osobnosti, podľa ktorej je
názov určený.
Názvy ulíc a verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v meste a majú
prispieť k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a iných návštevníkov obce.
§2
Vymedzenie základných pojmov

1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými plánom
na zastavanie.
2) Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti mesta verejne
prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.
3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území mesta
spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
4) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa osobitnej
evidencie
5) Orientačné číslo je číslo na označenie každého samostatného vlastného vchodu. Ak má
stavba viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
§3
Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev obce a zásady ich používania
1) V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto VZN sú v abecednom poradí určené
názvy ulíc obce Žitavany.
2) Názov ulice alebo námestia sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení. Ako súčasť
označenia nie je potrebné písať slovo „ulica“ resp. „námestie“.
3) Pri písaní úplnej adresy sa má používať názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene
orientačným číslom stavby, napr. „Opatovecká 129/12“.

§4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu 1)
2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len budova ),
ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budovu, ktorou
sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom
ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.
3) Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný
neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
§5
Číslovanie stavieb, druhy číslovania a určovanie súpisných a orientačných čísel
1) Číslovaním stavieb sa rozumie oznámenie, resp. informácia obce o určení súpisného čísla
k stavbe a orientačného čísla k stavbe, pridelenie určeného súpisného a orientačného čísla
k stavbe, zápis do registra adries a pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom.
2) Stavby sa číslujú súpisným číslom a orientačným číslom.
3) Súpisné číslo sa určuje každej budove.
4) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici.
5) Spôsob číslovania stanovuje vyhláška č. 31/2003 Z.z.
6) Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísel, ktorý sa
začína číslom 1. Pri lineárnej (súvislej) zástavbe, majú budovy na jednej strane párne čísla
a na druhej strane ulice nepárne čísla. Pri bodovej zástavbe sa orientačné sa orientačné
číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska.
7) V číselnom rade orientačných čísel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu
nižšiemu zo susediacich orientačných čísel sa pridá veľké písmeno abecedy.
8) Súpisné a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej
žiadosti. Žiadosť musí obsahovať všetky podstatné náležitosti vymedzené §6 vyhlášky č.
31/2003 Z.z. v platnom znení.
9) Ak Obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla rozhodne o žiadosti
zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením
súpisného a orientačného čísla.
10) Tabuľky rovnakého vzoru so súpisným číslom obstaráva Obec na vlastné náklady.
11) Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, zabezpečuje tiež
pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom na vlastné náklady.
12) Tabuľky so súpisným a orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice
viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
13) Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom
a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.

1)

Vyhláška ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb.

§6
Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Žitavanoch uznesením číslo 228/2022 zo
dňa 16.06.2022
2. VZN nadobúda účinnosť 01.08.2022
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1 abecedný zoznam ulíc v obci Žitavany

Štefan Borkovič
Starosta obce Žitavany

Príloha č. 1 - k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Žitavany č. 1/2022 o názvoch ulíc
a verejných priestranstiev

Abecedný zoznam ulíc v obci Žitavany

1. 9. mája
2. Beňadická cesta
3. Drahy
4. Fraňa Kráľa
5. Hlboká
6. Kamenná
7. Kňažická
8. Lužná
9. Opatovecká
10. Príčina
11. Puškinova
12. Saradská
13. Šafárikova
14. Šimkova
15. Športová
16. Tekovská
17. Topoľčianska
18. Viničná
19. Vodná
20. Žitavská

