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Obecné zastupiteľstvo (  ďalej len OcZ)  v Hranovnici v zmysle ustanovenia § 6  ods. 1  zákona  č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva č. 1/2013 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev v obci Hranovnica:

 Prvá časť 
Základné ustanovenia

§ 1 
Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá,  podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a
iných verejných priestranstiev na území obce  Hranovnica (ďalej len „obec“) a jeho častí pre ľahšiu
a presnejšiu orientáciu a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého
objektu alebo osoby.

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto nariadenia:
a) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným 
plánom na zastavanie. 

b)  Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce,  verejne
prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely. 

c) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce alebo jeho
časti, spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod. 

d)  Časťou alebo súčasťou samostatnej stavby je všetko,  čo k nej podľa povahy a účelu
konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho,  aby sa neznehodnotila časť alebo
súčasť samostatnej stavby (priečelia,  vchody,  schodištia,  spoločné terasy,  podkrovia,  povaly,
práčovne, sušiarne, výťahy, kotolne, a pod.). 

e)  Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov,  ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia,  alebo
súviseli, či už svojím usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou užívania. 
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Druhá časť 

Postup pri označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev  

§ 3 

Doterajšie názvy ulíc a verejných priestranstiev 

1. Doterajšie názvy a pomenovania ostávajú v platnosti bez zmien. Doterajšie názvy a pomenovania
ulíc a verejných priestranstiev tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

2. Názvy a označenia podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia je treba rešpektovať a používať tak, ako
boli určené pre príslušnú ulicu, námestie alebo časť obce.

§ 4 

Nové názvy ulíc a verejných priestranstiev 

1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta/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.

2. Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.  

3.  Situácia označenia ulíc tvorí neoddeliteľnú prílohu číslo 2  k tomuto záväznému nariadeniu.  

§ 5 

Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev 

1.  Každú ulicu a iné verejné priestranstvo je treba označiť orientačnou tabuľou s názvom ulice a
iného verejného priestranstva.

2. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len „ budovu“), ktorá
sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí.
Ak do ulice vyúsťuje iná ulica,  aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.  
3.  Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný
neskrátený názov tak,  ako je uvedený v prílohe č. 1  tohto nariadenia.  
4.  Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom
prerokovaní s odborníkmi a obyvateľmi obce a iba nariadením alebo zmenou prípadne dodatkom k
tomuto nariadeniu. 

§ 6 

Zrušený.
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Tretia časť 

Číslovanie stavieb 

§§ 7 – 14 zrušené.

Štvrtá časť

Spoločné ustanovenia
§ 15 

Spoločné ustanovenie 

1.  Časť obce,  ktorá má vlastné katastrálne územie,  má samostatné číslovanie budov súpisnými
číslami a orientačnými číslami. 

2.  Pre prideľovanie čísiel stavbám platia primerane predchádzajúce ustanovenia tretej časti tohto
nariadenia.

Piata časť 

Záverečné ustanovenia 
§ 16 

Záverečné ustanovenie

1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici uznesením č. 198/2013
dňa 14.6.2013.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.
3.  Zmena a doplnenie tohto nariadenia bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici
uznesením č. 48/2015 dňa 29.9.2015.
4.  Zmena a doplnenie tohto nariadenia bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici
uznesením č. 147/2016 dňa 28.10.2016.
5.  Zmena  a  doplnenie  tohto  nariadenia  nadobúda  účinnosť  pätnástym dňom od  vyvesenia  na
úradnej tabuli v obci.

Vladimír Horváth
     starosta obce
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