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Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch v súlade s § 6 ods. 1 a § 2b a 2c zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov
ustanovuje

VŠEOBECNE
OBCE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

PARCHOVANY
č. 16

o určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v obci Parchovany,
v katastrálnom území Parchovany a Božčice
Čl. 1
Základné ustanovenie
1) Obec Parchovany týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný zoznam
ulíc v katastrálnom území Parchovany.
2) V katastrálnom území Božčice nie sú ulice označené názvami.
3) V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
V obci, v ktorej je viac ulíc a verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné
verejné priestranstvo svoj názov. Názvy sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na
významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. 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) V zmysle § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje stavbám
súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a orientačných čísiel
a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.
5) Katastrálne územie Parchovany a katastrálne územie Božčice má samostatné
číslovanie budov súpisnými číslami.
6) Orientačné čísla má len katastrálne územie Parchovany.
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Článok 2
Vymedzenie pojmov
Ulicou na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie súvislá
komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na
zastavanie.
Verejným priestranstvom je všeobecne prístupné priestranstvo, objekt alebo
nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo správe obce, verejne prístupné obyvateľstvu
a určené na verejné účely.
Adresou na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie určenie súpisného
a orientačného čísla ku konkrétnej ulici.
Súpisným číslom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie číslo,
ktoré sa určuje každej budove podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť
stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa § 6, ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z.
Súpisné číslo nemá orientačný, ale evidenčný charakter.
Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici podľa § 5, ods. 1
vyhlášky č. 31/2003 Z.z.).
Budovou na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie pozemná stavba
definovaná v § 43, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia,
či už svojím usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou
užívania, a ktoré sa nachádzajú v spoločnom uzavretom areáli.
Článok 3
Zoznam ulíc

1. V katastrálnom území Parchovany sa aktuálne používajú tieto názvy ulíc v abecednom
poradí:
Brezová ulica
Cintorínska ulica
Dlhá ulica
Družstevná ulica
Farská ulica
Gaštanová ulica
Hlavná ulica
Križná ulica
Lesná ulica

Lipová ulica
Lúčna ulica
Majerská ulica
Mlynská ulica
Nová ulica
Poľná ulica
Rybníková ulica
Staničná ulica
Športová ulica

2. V katastrálnom území Božčice – bez názvu ulíc.

Článok 4
Zásady používania názvov ulíc v obci
1. Názvy ulíc sa vedú a píšu v štátnom jazyku v znení ako je uvedené v tomto všeobecne
záväznom nariadení.
2. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa neskrátený
názov tak, ako je uvedený v článku 3 tohto nariadenia.
3. Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice v spojení so súpisným číslom lomené
orientačným číslom stavby, napr. „ Hlavná ulica 470/22“.
4. Zmenu názvu ulice alebo názov novej ulice predkladá názvoslovná komisia, ktorú
vymenováva starosta obce z poslancov obecného zastupiteľstva (prípadne doplnená
o odborníkov z radov občanov) obecnému zastupiteľstvu na schválenie formou
dodatku k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.

Článok 5
Práva a povinnosti
pri označovaní stavieb orientačnými tabuľami a číslovaní stavieb
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov upravuje
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb (ďalej len „vyhláška“).
Článok 6
Označovanie stavieb orientačnými tabuľami
1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na
vlastné náklady orientačnými tabuľami rovnakého typu. Vlastník alebo užívateľ je
povinný strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove, ktorá sa
nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budove, ktorou sa
ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou
s názvom ulice najbližšia budova pri takomto vyústení ulice. Pokiaľ vlastník
neprejaví záujem osadiť orientačnú tabuľu na svoju budovu svojpomocne,
zabezpečí jej osadenie obec. V oprávnených prípadoch je možné umiestniť
orientačnú tabuľu aj na dobre viditeľné miesto (napr. plot alebo múrik).
2. V súlade s § 7 ods. 1 vyhlášky je vlastník povinný pripevniť si na budovu
a udržiavať aj tabuľku so súpisným a orientačným číslom.
3. Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj orientačnými číslami rovnakého vzoru
obvykle dáva vyhotoviť obec na náklady obce, pričom tabuľku s orientačným
číslom uhrádza stavebník obci.
4. Tabuľky sa umiestňujú vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre
viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Článok 7
Číslovanie stavieb
1. Súpisné číslo sa v súlade s vyhláškou určuje každej stavbe.
2. Vlastník budovy je povinný požiadať o určenie, zmenu alebo zrušenie
súpisného/orientačného čísla do jedného mesiaca od vydania kolaudačného
rozhodnutia, resp. rozhodnutie o odstránení stavby a doložiť k žiadosti prílohy
definované v § 6 ods. 1 písm. d vyhlášky. Pre účely orientácie je v prípade nových
budov potrebné doložiť aj aktuálne geometrické zameranie.
3. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby v obci
Parchovany, v katastrálnom území Parchovany a v katastrálnom území Božčice.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Parchovanoch č. 56 dňa 11.12.2015.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce
Parchovany, t. j. dňom 29.12.2015.

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce

