Všeobecne záväzné nariadenie
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2 b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Doterajšie názvy ulíc a iných verejných priestranstiev
1. Doterajšie názvy a pomenovania ostávajú v platnosti bezo zmien: Dubovická roveň,
Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarková, Kollárova, Komenského, Krivianska,
Kuzmányho, Mlynská, Moyzesova, Námestie sv. Martina, Odbojárska, Pod kopaninou, Poľná,
Sama Chalupku, Štúrova, Tajovského, Tehelná, Za kúpaliskom, Za traťou, Záhradná, Železničná,
Kukučínova, Kpt. Nálepku, Jána Bottu, Ovocinárska, Sládkovičova, Rovinky.
2. Doterajšie názvy a pomenovania ulíc a iných verejných priestranstiev tvoria neoddeliteľnú
prílohu číslo 1 tohto nariadenia.
3. Názvy a označenia ulíc podľa odseku 1 tohto článku je potrebné rešpektovať a používať tak, ako
boli určené pre príslušnú ulicu, námestie.
Článok 2
Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev
1. Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný
neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe číslo 1 k tomuto nariadeniu.
2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom
prerokovaní s odborníkmi a obyvateľmi mesta a iba nariadením alebo zmenou prípadne dodatkom
k tomuto nariadeniu.
3. Pred prijatím nového nariadenia, zmeny alebo doplnenia nariadenia o označovaní ulíc alebo
iných verejných priestranstiev zriadi ako svoj dočasný orgán názvoslovnú komisiu. Názvoslovná
komisia je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a odborníkov z radov občanov. Komisia
má najmenej troch členov.
4. Názvoslovná komisia prerokuje navrhnutý názov ulice alebo iného verejného priestranstva s
obyvateľmi mesta, a to osobným prerokovaním, alebo prostredníctvom regionálnej tlače alebo
inými dostupnými prostriedkami.
5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje aj vzor orientačnej tabule na označenie názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev, ktorá sa bude na označenie názvov v celom meste používať.
6. O určených a schválených názvoch a iných verejných priestranstiev vedie Mesto
prostredníctvom vecne príslušného oddelenia Mestského úradu (ďalej len „ mestský úrad“)
evidenciu názvov.
Článok 3
Vymedzenie pojmu číslovanie stavieb
1) Číslovaním stavieb sa rozumie:
a) rozhodovanie Mesta o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, vydanie
rozhodnutia o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel Mestom a udržiavanie
evidencií v súlade so skutočným stavom.
Článok 4
Určovanie súpisných čísel
1. Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebnotechnicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat, alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej
komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia mesta v súlade s

urbanistickými a enviromentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu
mesta, zóny alebo regiónu.
2. Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť:
a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,
b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo spojené
s týmito budovami,
c) tzv. „ vstavbám“ ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva
vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,
d) drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 139b ods.5 a 6
stavebného zákona),
e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou spoločne užívali
napr. letná kuchyňa, kôlňa, údiareň a pod.),
f) časti budovy (t.j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu byť
oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením neznehodnotila celá
budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné,
teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo
budovy). 3) V prípade tzv. „zoskupených stavieb“ (výrobných areálov podnikov, pavilónov škôl,
internátov, rekreačných a zdravotných zariadení, nákupných a obchodných areálov) sa súpisné
číslo pridelí budove, ktorá má vlastný vchod do areálu. Musí to byť však taký vchod, ktorý
umožňuje samostatný prístup do budovy z verejnej komunikácie, ulice alebo iného verejného
priestranstva. Na určenie súpisného čísla nestačí, že budova má dvere, bránu alebo iný otvor
priamo v stene do dvora alebo poľa.
3. Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva Mesto na vlastné náklady tabuľky
rovnakého vzoru.
4. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže Mesto určiť stavebníkovi súpisné
a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
Článok 5
Určovanie orientačných čísel
1. Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu v
meste a na konkrétnej ulici.
2. Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje.
3. Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1., pričom budovy v smere
od stredu mesta na ľavej strane majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla jednotného
číselného radu. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z
orientačného hľadiska ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel
ulice.
4. Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu v meste.
5. Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie, teda
stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „ samostatná stavba“, a to v nadväznosti
na územný plán mesta a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, pričom je nutné
dodržať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2. a 3. tohto článku.
Článok 6
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na 38. zasadnutí MsZ v
Lipanoch dňa 02.10.2014
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 17.10.2014.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, ktoré bolo schválené uznesením č.
8/2011/IX. na 8. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa 27.10.2011 a účinnosť nadobudlo 11.11.2011.

V Lipanoch dňa 02.10.2014

Príloha č. 1
Názvy ulíc
1 Dubovická roveň
2 Hviezdoslavova
3 Janka Kráľa
4 Jánošíkova
5 Jarková
6 Kollárova
7 Komenského
8 Krivianska
9 Kuzmányho
10 Mlynská

Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

11 Moyzesova
12 Námestie sv. Martina
13 Odbojárska
14 Pod kopaninou
15 Poľná
16 Sabinovská
17 Sama Chalupku
18 Štúrova
19 Tajovského
20 Tehelná
21 Za kúpaliskom
22 Za traťou
23 Záhradná
24 Železničná
25 Kukučínova
26 Kpt. Nálepku
27 Jána Bottu
28 Ovocinárska
29 Sládkovičova
30 Rovinky

Dôvodová správa
Toto VZN predkladáme, nakoľko je potrebné zjednotiť formálnu úpravu s ostatnými VZN mesta
Lipany a bolo vhodné vynechať citácie zákonných ustanovení. Právne predpisy, ktoré upravujú
túto oblasť sú zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.

V Lipanoch 17.09.2014

Vypracovala: Mgr. Viktória Molnárová, v.r.

