Obec Brzotín

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 2/2018
o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 6, ods. 1 v spojení s § 2b ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brzotín o určení názvov ulíc
a iných verejných priestranstiev v obci Brzotín
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Brzotín týmto všeobecnej záväzným nariadením (ďalej len VZN) určuje
kompletný zoznam ulíc v obci Brzotín. Označenie názvov ulíc a verejných priestranstiev
slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne
prispeje k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov obce.
2. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev vedie Obecný úrad Brzotín.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
2. Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce
spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
3. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove v poradí podľa osobitnej
evidencie.
4. Orientačné číslo je číslo pre lepšiu orientáciu na ulici.
Článok 3
Názvy ulíc a verejných priestranstiev
1. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú schválením VZN.
2. Každá ulica má svoj vlastný názov, alebo označenie druhu verejného priestranstva.
3. Zmenu názvu ulice a názov novej ulice predkladá obecný úrad.

Článok 4
Zoznam ulíc obce
1. Doterajšie názvy a pomenovania ulíc ostávajú v platnosti bez zmien a tvoria
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto VZN.
2. Názvy a označenia ulíc podľa odseku 1 tohto článku je potrebné rešpektovať a používať
tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu, priestranstvo alebo časť obce.

Článok 5
Označovanie ulíc
1. Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky
MV 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.
2. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku a v jazyku
národnostnej menšiny podľa (zákon NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov
národnostných menšín v znení neskorších predpisov),

3. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce,
významné nežijúce osoby, prírodné charakteristiky územia, polohu a pod.
4. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady.

Článok 6
Zásady označovania nových ulíc a ich zmeny
Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek.
Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť len po dôkladnom
prerokovaní obecným zastupiteľstvom a iba schválením VZN alebo dodatkom k už
schválenému VZN.

Článok 7
Druhy číslovania
Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

Článok 8
Určenie súpisných čísiel
Súpisné číslo možno určiť len 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.

Článok 8
Určenie orientačných čísiel
Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na
orientáciu v obci a na konkrétnej ulici.
Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň
nadväzuje.
Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1.
Článok 10
Evidencia číslovania stavieb
Súpisné a orientačné čísla sa vedú v evidencii súpisných čísiel.
Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries.

Článok 9
Adresný bod
Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:
a/ každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b/ hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené
súpisné číslo.
Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti
o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých treba požiadať. Podkladom na zameranie
adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného
rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
v Brzotíne na svojom zasadnutí dňa 26.6.2018 uznesením č. 293/2018.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 nadobúda účinnosť dňom 11.7.2018

V Brzotíne, dňa 26.6.2018

Pavol Gášpár
starosta obce

Vyvesené : 27.6.2018
Zvesené : 11.7.2018

Príloha č. 1
Abecedný zoznam názvov ulíc a iných verejných priestranstiev aj v jazyku
národnostnej menšiny
1/ Agátová ulica
2/ Bazová ulica
3/ Berzehorská ulica
4/ Brakošova ulica
5/ Brezová ulica
6/ Gemerská ulica
7/ Hámosiho ulica
8/ Jasná ulica
9/ Jovická ulica
10/ Krátka ulica
11/ Kružnianska ulica
12/ Máriássyho námestie
13/ Močiarska ulica
14/ Prievozská ulica
15/ Rudnianska ulica
16/ Sedlová ulica
17/ Slanská ulica
18/ Smreková ulica
19/ Tichá ulica
20/ Topoľová ulica
21/ Záhradná ulica
22/ Zvonárska ulica
23/ Železničná ulica
24. Ul. Nižná samota
25. Brzotín-časť Bak

Akác utca
Bodza utca
Berzehorkai utca
Brakos utca
Nyírfa utca
Gömöri utca
Hámosi utca
Világos utca
Jólészi utca
Kurta utca
Kőrösi utca
Máriássy tér
Mocsári utca
Keresztút
Rudnai utca
Nyerges utca
Sajó utca
Fenyő utca
Csendes utca
Nyárfa utca
Kertalja
Harangozó utca
Vasút utca
Alsó tanya utca
Bak puszta

Príloha č. 2
Názvy ulíc so súpisnými číslami
1. Agátová ulica – od s.č. 283 do s.č. 290, 696
2. Bazová ulica – od s.č. 291 do s.č. 300, 368,369,736
3. Berzehorská ulica – od s.č.154 do s.č. 165, 191, 192, 200, 201, 202, 686, 687
4. Brakošova ulica – 754, 757
5. Brezová ulica – od s.č. 260 do s.č. 281, 736
6. Gemerská ulica – od s.č. 1 do s.č. 9, od s.č. 39 do s.č. 51, od s.č. 61 do s.č. 118, od s.č. 120 do s.č.
153, od s.č. 169 do s.č. 176, 353, 356, 357, od s.č. 358 do s.č.360,361,364,365, 748
7. Hámosiho ulica – 178, 179, od s.č.183 do s.č. 190,
8. Jasná ulica – 259, 467, 684
9. Jovická ulica –
10. Krátka ulica – od s.č. 566 do s.č. 576
11. Kružnianska ulica – 177, 181,301,304,305, 513, 514
12. Máriássyho námestie – od s.č. 53 do s.č. 60, 166,167,168,363,
13. Močiarska ulica –
14. Prievozská ulica
15. Rudnianska ulica – od s.č.306 do s.č.352, 354, 355, 375, 488, 679, 698
16. Sedlova ulica –
17. Slanská ulica –
18. Smreková ulica – od s.č. 203 do s.č. 231
19. Tichá ulica – od s.č. 27 do sč. 37, 376, 580
20. Topoľová ulica – od s.č. 232 do s.č. 258, 685, 699
21. Záhradná ulica – od s.č. 193 do s.č. 199
22. Zvonárska ulica – od s.č. 10 do s.č. 26, 515, 516, 366, 733
23. Železničná ulica
24. Ulica Nižná samota
25. Brzotín – časť Bak

