Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 6/2016
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa na uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 6/2016 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev vychádza z ustanovení § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
2. Týmto nariadením sa vydáva kompletný zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev
a stanovuje spôsob číslovania budov v katastrálnom území Vráble, v katastrálnom území
Horný Ohaj a v katastrálnom území Dyčka.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Ulicou sa na účely tohto nariadenia 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 (adresy) v meste.
2. Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti mesta, verejne
prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.
3. Adresou sa v tomto nariadení rozumie určenie súpisného a orientačného čísla
ku konkrétnej ulici.
4. Súpisné číslo je povinne prideľované každej budove podľa poradia, v akom bola mestu
doručená žiadosť stavebníka o vydanie súpisného čísla v zmysle § 6 ods. 1. Vyhlášky
31/2003 Z. z.. Je unikátne v rámci katastrálneho územia. Účelom súpisného čísla je
evidencia všetkých budov v obci v poradí, v akom sa postavili, resp. im boli pridelené
súpisné čísla.
5. Orientačné číslo slúži k fyzickej orientácii v obci tým, že orientačne čísla sú vydávané
budovám na jednej ulici. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad
orientačných čísiel. Pokiaľ je na ulici pozemok určený na zastavanie, mesto pre prípadnú
stavbu, ktorá na ňom môže vyrásť, spravidla rezervuje do budúcna orientačné číslo.
Pokiaľ sa tak už v minulosti nestalo a vyrástla budova, ktorá nemôže byť označená
bežným nasledujúcim orientačným číslom, vytvorí sa pre ňu orientačné číslo
kombinované s veľkým písmenom abecedy.
6. Budovou sa na účely tohto VZN rozumie v súlade s § 1, ods. 3 vyhlášky pozemná stavba
definovaná v § 43a, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon).
7. 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.
§3
Zoznam ulíc
Kompletný zoznam ulíc tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto nariadenia.
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§4
Určovanie a zmeny názvov nových ulíc a iných verejných priestranstiev
1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť výlučne novelou tohto
nariadenia.
2. Požiadavka na pomenovanie novej ulice rovnako ako i požiadavka na zmenu názvu ulice
sa podáva primátorovi mesta. Požiadavku na pomenovanie prípadne zmenu názvu ulice
predkladá primátor mestskému zastupiteľstvu spravidla na najbližšom zasadnutí
zastupiteľstva nasledujúcom po jej doručení.
3. Na pomenovanie ulíc zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle § 15 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení Názvoslovnú komisiu ako svoj dočasný poradný orgán.
4. Práca komisie sa riadi Zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského
zastupiteľstva vo Vrábľoch, komisia je odmeňovaná podľa Zásad odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch, členov komisií mestského zastupiteľstva,
redakčnej rady a účinkujúcich na občianskych obradoch.
5. Návrhy na pomenovanie či premenovanie ulice predkladá Názvoslovná komisia
mestskému úradu, ktorý na ich základe spracuje novelu tohto nariadenia.
§5
Označovanie budov orientačnými tabuľami a číslovanie
1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov upravuje vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.
2. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné
náklady na orientačných tabuliach rovnakého typu. 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 do stredu mesta, 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 na svoju budovu svojpomocne, zabezpečí jej osadenie mesto.
V oprávnených prípadoch je možné umiestniť orientačnú tabuľu aj na dobre viditeľné
miesto (napr. plot alebo múrik).
3. Vlastník je povinný pripevniť si na budovu a udržiavať aj tabuľku so súpisným a
orientačným číslom. Tabuľku so súpisným číslom vydá vlastníkovi mesto, ktoré ju
obstaráva na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom si obstaráva vlastník
na vlastné náklady sám.
4. Vlastník budovy je povinný požiadať o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a
orientačného čísla do jedného mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp.
rozhodnutia o odstránení stavby, a doložiť k žiadosti prílohy definované vo vyhláške
Pre účely orientácie je v prípade nových budov potrebné doložiť aj aktuálne geometrické
zameranie.
5. V prípade, že zoskupená stavba prestala spĺňať charakter zoskupenej stavby, má mesto
právo na účely orientácie a jasného určenia adresy pomenovať prístupovú komunikáciu
a určiť, zmeniť alebo zrušiť jednotlivým budovám súpisné a orientačné číslo.
§6
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto záväzného nariadenia vykonávajú:
- Mesto Vráble – Mestský úrad vo Vrábľoch prostredníctvom referátu evidencie
obyvateľstva,
- Mestská polícia vo Vrábľoch.
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2. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je
postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
všeobecne záväzné nariadenie, môže primátor mesta v súlade s § 27b ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky
6 638 eur.
4. Výnosy z pokút sú príjmom mesta Vráble
§7
Platnosť
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na vydaní tohto nariadenia dňa 14. 9. 2016,
uznesením č. 6/2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Vráble.
Návrh zverejnený dňa: 22. 8. 2016
Vyvesené dňa: 19. 9. 2016
Nadobúda účinnosť dňa: 4. 10. 2016
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.

Za správnosť a úplnosť: Ing. Juraj Čokyna, vedúci OOaS MsÚ
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PRÍLOHA
Zoznam ulíc v meste Vráble
A. Zoznam ulíc v katastrálnom území Vráble

č.

Ulica

1. Bernolákova
2. Cintorínska

3. Čerešňové
námestie

Popis
začína križovatkou s Levickou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, končí križovatkou s Chalupkovou
ulicou
začína križovatkou so Štúrovou ulicou a Námestím kpt.
Nálepku, tiahne sa západo - východným smerom, končí
križovatkou so Šafárikovou ulicou východnej hranici časti
Vráble
je vklinené medzi Levickú ulicu a Sídlisko Lúky

4. Družstevná

začína križovatkou s Cintorínskou ulicou a Partizánskou
ulicou, tiahne sa severo - južným smerom, končí
križovatkou s Tehlianskou cestou
5. Dukelská
začína križovatkou s Levickou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, končí križovatkou s Chalupkovou
ulicou
6. Hlavná
začína križovatkou s Námestím kpt. Nálepku, tiahne sa
juho - severným smerom, a končí križovatkou
so Staničnou ulicou; za riekou Žitava má východným
smerom rameno priemyselného parku o dĺžke cca 750 m
7. Hliníková
začína križovatkou s Cintorínskou ulicou, tiahne sa severo
- južným smerom, končí križovatkou s Tehlianskou cestou
8. Hurbanova
začína sa križovatkou s Kollárovou ulicou odkiaľ sa tiahne
západo - východným smerom, po cca 150 m sa stáča
na sever a končí sa križovatkou s Chalupkovou ulicou
9. Hviezdoslavova začína križovatkou s Cintorínskou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, končí na križovatke s Poštovou ulicou
10. Chalupkova
začína križovatkou s Kollárovou ulicou a Sídliskom Lúky,
tiahne sa západo - východným smerom, končí
na križovatke s Podmájskou ulicou na východnej hranici
časti Vráble
11. Kollárova
začína sa križovatkou s Levickou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, na posledných 110 m sa stáča
východným smerom a končí na východnej hranici časti
Vráble
12. Kostolná
začína sa križovatkou so Žitavskou ulicou, tiahne sa
smerom na juh, po cca 250 sa okolo kostola
Preblahoslavenej Panny Márie stáča severne a končí
križovatkou s Hlavnou ulicou; po zhruba 350 m má slepé
rameno vedúce na juh o dĺžke cca 170 m
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orientačná
dĺžka [m] /
plocha [m2 ]

620

630

7900
920

640

1890

940
500

210
870

1000

800

č.

Ulica

13. Krátka
14. Kukučínova
15. Levická

16. Martina Benku
17. Moravská
18. Nám. kpt.
Nálepku
19. Okružná
20. Orechová
21. Partizánska

22. Podmájska
23. Poštová
24. Sídl. Kaška
25. Sídl. Lúky
26. Sídl. Žitava
27. Sládkovičova
28. Staničná

Popis
začína križovatkou s Hlavnou ulicou, tiahne sa západo východným smerom, končí križovatkou s Moravskou
ulicou
začína križovatkou s Levickou ulicou, tiahne sa juho severným smerom
začína sa križovatkou s Hlavnou ulicou, tiahne sa západo východným smerom, končí na východnej hranici časti
Vráble
začína sa križovatkou s Cintorínskou ulicou, tiahne sa
juho - severným smerom
začína sa križovatkou s Hlavnou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, končí križovatkou s Levickou ulicou
zo západu susedí s Hlavnou ulicou, zo severovýchodu
s Ulicou 1. mája, z juhu s Cintorínskou ulicou
zo západu ústi do Hliníkovej ulice, z východu
do Družstevnej ulice, zo severu do ulice Za humnami
a z juhu do Tehlianskej cesty
začína križovatkou s Cintorínskou ulicou, tiahne sa severo
- južným smerom
začína sa križovatkou s Levickou ulicou, tiahne sa severo južným smerom, po cca 370 m má slepé rameno smerom
na východ v dĺžke cca 170 m, končí križovatkou
s Cintorínskou ulicou
začína križovatkou s Dukelskou ulicou, odtiaľ smeruje
na východ, po cca 120 m sa stáča na sever, končí
križovatkou s Chalupkovou ulicou
začína križovatkou s Ulicou 1. mája, tiahne sa západo východným smerom, končí križovatkou s Partizánskou
ulicou
hraničí zo západu s Ulicou 1. mája, zo severu s Levickou
ulicou, z východu s Partizánskou ulicou, z juhu
s Telinským potokom a Záhradnou ulicou
hraničí zo západu s Hlavnou ulicou, zo severozápadu
s riekou Žitava, z východu s Kollárovou ulicou, z juhu
s Levickou ulicou a Čerešňovým námestím
hraničí z juhozápadu s parkom Žitava, zo západu a severu
s riekou Žitava, z východu s Hlavnou ulicou a z juhu
so Žitavskou ulicou a Kostolnou ulicou
začína križovatkou s Levickou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, končí križovatkou s Chalupkovou
ulicou
začína sa križovatkou s Hlavnou ulicou, tiahne sa juho severným smerom, končí na severnej hranici mesta; patrí
do nej aj zóna severozápadne a západne od železničnej
trate
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orientačná
dĺžka [m] /
plocha [m2 ]

130

180
1250

160
440
16346
740

140
750

530

290

12400

190000

61950

540

1490

č.

Ulica

29. Šafárikova
30. Školská
31. Štúrova

32. Vinohrady
33. Za humnami
34. Záhradná
35. Žitavská

36. 1. mája

Popis
začína na križovatke s ulicami Levickou a Dukelskou,
tiahne sa severo - južným smerom, končí na rižovatke
s Cintorínskou ulicou na východnej hranici mesta
začína križovatkou s Levickou ulicou, odkiaľ sa tiahne
južným smerom, po cca 170 m sa stáča na východ, končí
na východnej hranici časti Vráble
začína na križovatke s Námestím kpt. Nálepku a
cintorínskou ulicou, tiahne sa severo - južným smerom,
končí na križovatke s Tehlianskou cestou
nachádza sa západne od cesty č. 1650 a od cesty č. 51 v
smere Vráble, časť Dyčka – Nitra
začína križovatkou s Hliníkovou ulicou, tiahne sa západo východne, končí križovatkou s Družstevnou ulicou
začína križovatkou so Sídliskom Kaška, tiahne sa západo východným smerom popri Telinskom potoku
začína sa križovatkou s Hlavnou ulicou, odkiaľ smeruje
na západ, po cca 80 m sa stáča na juh, po 230 m sa
na križovatke s Kostolnou ulicou stáča na západ a končí sa
križovatkou s Hlavnou ulicou
začína križovatkou s Hlavnou ulicou a Námestím kpt.
Nálepku, tiahne sa juho - severným smerom, končí
križovatkou s Levickou ulicou

B. Zoznam ulíc v katastrálnom území Horný Ohaj
V mestskej časti Horný Ohaj nie sú pomenované žiadne ulice
C. Zoznam ulíc v katastrálnom území Dyčka
V mestskej časti Dyčka nie sú pomenované žiadne ulice
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orientačná
dĺžka [m] /
plocha [m2 ]

460

420

890

190
130
390

500

