
Strana 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Dubová v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. g),  § 2b ods. 1 a 

s poukazom na ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

vydáva  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 50 

o určení názvov ulíc a o číslovaní stavieb v obci Dubová 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Obec Dubová (ďalej len Obec) týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len 

„VZN“) určuje kompletný zoznam ulíc v Obci. 

2. V prípade vzniku každej novej ulice v Obci, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo Obce 

v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

bude príloha č. 1 tohto VZN nahradená novou prílohou č. 1, ktorá zohľadní existenciu 

každej novej ulice v Obci.  

§ 2 

Zoznam ulíc 

 

1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú v abecednom poradí určené 

názvy všetkých ulíc v Obci. 

2. V prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN je grafické znázornenie 

všetkých ulíc Obce.  

3. Názov ulice sa píše v znení, ako je uvedené v tomto VZN a jeho prílohách. 

 

§ 3 

Povinnosti fyzických a právnických osôb 

 

1. Fyzickým a právnickým osobám vzniká v zmysle tohto VZN a podľa osobitných zákonov 

a v lehotách v nich uvedených povinnosť uviesť do súladu všetky doklady, ktorými 

disponujú, ako napríklad preukaz totožnosti, živnostenský list a pod. s aktuálnym stavom 

označenia ulíc v Obci.  

 

2. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení ukladá Obec obyvateľom – vlastníkom dotknutých nehnuteľností, kde je potrebné 

podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003, ktorou sa 

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

stavieb v platnom znení s odkazom na ustanovenie § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, povinnosť 

strpieť umiestnenie orientačnej tabule s názvom ulice na vlastnej stavbe a zabezpečiť jej 

pripevnenie a údržbu na vlastné náklady. 

 

3. Označenie nehnuteľností orientačnými číslami bude vyobrazené na tabuliach rovnakého 

typu ako tabule so súpisnými číslami rozmerov: šírka 25 cm / výška 20 cm, veľkosť 

písmen 10 cm, a to farebne odlíšiteľné tak, že orientačné čísla budú zobrazené na 

tabuliach červenou farbou a červeným olemovaním tabúľ na bielom podklade a súpisné 

čísla na tabuliach čiernou farbou a čiernym olemovaním tabúľ na bielom podklade.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/
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4. Na základe tohto VZN sa Obec zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady tabule 

s orientačnými aj súpisnými číslami nehnuteľností. V prípade, ak vlastník nedisponuje 

súpisným a orientačným číslom z dôvodu poškodenia, straty alebo iného dôvodu, je 

povinný požiadať Obec do 31.07.2018 o nové tabuľky prostredníctvom Obecného úradu 

Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová písomne, alebo osobne počas jeho úradných dní a 

hodín. Po tomto termíne musí vlastník vykonať obnovu na vlastné náklady tak, aby 

dodržal jednotný vzor tabúľ.  

 

§ 4 

Práva a povinnosti Obce 

 

1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje Obec na vlastné 

náklady. 

 

2. Povinnosti pri označovaní ulíc upravuje 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. 

 

§ 5 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Časť územia Obce tvorená ulicami uvedenými v tomto VZN, ktorá je svojim charakterom 

určená na všeobecné užívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe je verejnosti prístupná a 

je vo vlastníctve Obce, tvorí verejné priestranstvo Obce. 

 

2. Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, 

trhovisko, plochy parkov, verejnej zelene a pod.. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce v lehote 

uvedenej v ustanovení § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia schváleného VZN 

zverejnením na úradnej tabuli Obce. 

3. Po vyvesení na úradnej tabuli Obce po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Obecnom 

úrade Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová. 

4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 43 

 

V Dubovej, dňa 8.12.2017     

 

 __________________________________ 

       Ľudovít Ružička 

       starosta obce Dubová 

zverejnené: 4.10.2017 

vyhlásené po schválení: 8.12.2017 

zvesené po vyhlásení:
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Príloha č. 1 VZN – Názvy ulíc Obce 

 

Poradové číslo ulice:  Názov ulice: 

1.     Agátová ulica  

2.     Dolná ulica  

3.     Družstevná ulica  

4.     Gaštanová ulica  

5.     Hlavná ulica 

6.     Javorová ulica  

7.    Krížna ulica 

8.     Lipová ulica 

9.    Malinová ulica  

10.    Novosadská ulica 

11.     Podhorská ulica 

12.    Slnečná ulica  

13.    Sokolská ulica 

14.    Vinohradnícka     

15.    Záhradná ulica 

16.    Zámocká ulica 
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Príloha č. 2 VZN – Grafické znázornenie ulíc Obce 

 

 

 

 

 


