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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 89/2022 

o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice v súlade s ustanoveniami § na základe ust. § 6 ods.1, § 

4 ods. 5 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o označovaní ulíc a verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (v znení č. 

141/2015 Z.z.) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice o určovaní 

a zmenách názvov  ulíc a verejných priestranstiev v Obci Smolenice.  

 

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanoviť 

pravidlá, podľa ktorých sa  postupuje pri určovaní a zmenách názvov  ulíc a iných 

verejných priestranstiev na celom území Obce Smolenice. Určovanie a zmeny  názvov 

ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a ostatných subjektom na získavanie 

prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácii obyvateľov, 

poštových doručovateľov, záchranných zložiek, policajných útvarov a návštevníkov 

obce.  

2. Obec Smolenice týmto VZN určuje kompletný zoznam ulíc a iných verejných 

priestranstiev a ich názov na celom území Obce Smolenice - v katastrálnom území 

Smolenice a Smolenická Nová Ves. 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

1. Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami 

alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie Ako ulica môže byť 



pomenovaná aj iná ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné v záujme 

zabezpečenia jednoznačnej orientácie (resp. adresy) v obci.  

2. Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, 

verejne prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.  

§ 3 

Doterajšie názvy ulíc 

1. Doterajšie názvy a pomenovania ulíc zostávajú v platnosti bez zmien. Doterajšie 

názvy a pomenovania ulíc tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto nariadenia. Ulice sú 

v prílohe č. 1 uvedené samostatne za každú časť obce – Smolenice a Smolenická Nová 

Ves v abecednom poradí.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je orientačný mapový podklad s vyznačením ulíc 

(Príloha č.2).  

3. Názov ulice sa píše zásadne v znení ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN. 

4. Názvy ulíc je potrebné rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu, 

priestranstvo alebo časť obce.   

§ 4 

Zásady označovania ulíc a verejných priestranstiev a ich zmeny 

1. Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe návrhov občanov obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na rozlohu a územné usporiadanie obce.  

2. Návrh na určenie názvu  ulice alebo verejného priestranstva  a ich zmeny sa môžu 

podávať za splnenia nasledujúcich podmienok: 

 s prihliadnutím na históriu obce a na názvy v obci zaužívané 

 s prihliadnutím na ochranu kultúrnej a historickej hodnoty 

 s prihliadnutím na patričnú úctu významnej osobnosti, významného rodáka. 

3. V záujme rozvoja obce, berúc do úvahy súčasnú a budúcu výstavbu podľa 

schváleného územného plánu obce sa týmto VZN určujú nové názvy ulíc: 

a) Ulica Sládkovičova – nová výstavba rodinných domov (naväzuje na Bernolákovu 

a Hviezdoslavovu ulicu) 

b) Ulica Hollého – nachádza sa rovnobežne za ulicou Hviezdoslavovou - pri výjazde 

z obce po Trnavskej ul.  na Obec Boleráz  - posledná ulica vľavo 

 

4.  Každá ulica a verejné priestranstvo musia byť označené orientačnou tabuľou 

s názvom ulice. Ako súčasť informačného označenia ulice nie je potrebné písať slovo 

„ulica“.  

5. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na 

vlastné náklady. V súlade s vyhláškou je vlastník alebo užívateľ stavby povinný 

strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove, ktorá sa nachádza 

najbližšie k miestu vyústenia ulice 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 Pokiaľ vlastník neprejaví záujem osadiť orientačnú 

tabuľu s názvom ulice na svoju budovu svojpomocne, zabezpečí jej osadenie obec.  



6. Názvy ulíc možno určovať a meniť iba Všeobecne záväzným nariadením alebo 

dodatkom k tomuto VZN. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. VZN o určovaní a zmenách názvu ulíc a  verejných priestranstiev v Obci Smolenice 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na svojom zasadnutí dňa 28.06.2022 

uznesením č. XXV/6 . 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 20.07.2022. 

3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 16/2008 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území Obce Smolenice. 

V Smoleniciach dňa 06.07.2022 

 

 

                                                      Anton Chrvala v.r.  

                starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 1:  

 

ZOZNAM   NÁZVOV ULÍC  V OBCI  SMOLENICE 

 

 

OBEC Časť  obce Ulica 

Smolenice  Budovateľská 

Smolenice  Bernolákova 

Smolenice  Cintorínska 

Smolenice  Hollého  

Smolenice  Hviezdoslavova 

Smolenice  Komenského 

Smolenice  Krátka 

Smolenice  Kukučínova 

Smolenice  Lesná 

Smolenice  Pivovarská 

Smolenice  Pod Molpírom 

Smolenice  Sládkovičova 

Smolenice  SNP 

Smolenice  Štúrova 

Smolenice  Továrenská 

Smolenice  Trnavská 

Smolenice  Za bránou 

Smolenice  Záhradnícka 

Smolenice  Zajačia 

Smolenice  Zalázne 

Smolenice  Zámocká 

Smolenice  Železničná 

Smolenice Smolenická Nová Ves  Jahodnícka 

Smolenice Smolenická Nová Ves Kpt. Nálepku 

Smolenice Smolenická Nová Ves Na lúkach 

Smolenice Smolenická Nová Ves Obrancov mieru 

Smolenice Smolenická Nová Ves Štefana Baniča 

   

   

   

 
 

 


