Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 22/2007
Obec Malá Mača na základe ustanovení § 2b, 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plne rešpektujúc ďalšie platné právne
predpisy.
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev.
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 23OZ–2007 zo dňa
26.6.2007
Návrh VZN č. 22/2007 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci od 5.6.2007 do
25.6.2007.

§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“) určuje
názvy a pomenovania ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev v obci Malá
Mača pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska,
adresy, sídla alebo umiestnenia určitého subjektu alebo osoby.
2. Toto nariadenie tiež určuje zásady používania názvov ulíc a verejných priestranstiev
v záujme ich správnej aplikácie v praxi a aj ochrany kultúrnej a historickej hodnoty,
ktoré názvy často nesú, alebo patričnej úcty významnej osobnosti, podľa ktorej je
názov určený.
3. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v obci a majú
prispieť k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov obce.

§2
Doterajšie názvy
1. Doteraz určené názvy a pomenovania sa menia týmto VZN.
2. Názvy podľa ods.1 treba rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre príslušnú
ulicu, námestie alebo časť mesta.
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§3
Nové názvy ulíc a verejných priestranstiev
V záujme rozvoja obce Malá Mača berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstavbu podľa
územného plánu obce sa určujú nové pomenovania a názvy ulíc a verejných priestranstiev
nasledovne:
pôvodný názov
Červenej armády
Červenej armády
Červenej armády
Záhradnícka
Fučíkova
Fučíkova
Gorkého
Štúrova
Štúrova
Abrahámska

nové pomenovanie
Hlavná
Krátka
nám. Svätej Margity
Čúri
Sugla
námestie Hrdinov
Cintorínska
Maková
Pančova
Vadonská

súpisné čísla budov
4, 33–44, 81–83, 84–90, 127–128, 130–164, 242, 248–250

45–57, 236–240
58–61, 63–80, 241, 243–247
1–3, 5–15. 18–21, 23–28, 31
29–32
16–17, 22, 62, 91–109, 234–235
110–126, 129, 232, 233
165–180
181–231, 251

§4
Označenie ulíc v jazyku národnostných menšín
V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
ulice označené v § 3 tohto nariadenia sa označia nasledovne:
označenie ulice po slovensky
Hlavná
Krátka
Čúri
námestie Svätej Margity
Sugla
námestie Hrdinov
Cintorínska
Maková
Pančova
Vadonská

označenie ulice po maďarsky
Főutca
Kurta
Csúri
Szent Margit tér
Szugla
Hősök tere
Temető
Mákhely
Pancsova
Vadon

§5
Zásady používania názvov a orientácie v obci
1. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný názov.
Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa používa plný
neskrátený názov tak, ako je uvedený vyššie.
2. Prípustné sú aj vyjadrovania názvov ulíc bez časti „ulica“ na konci názvu. Pripúšťa sa
aj písanie bez časti „Ulica“ na začiatku názvu pri dodržaní gramatických pravidiel, t.j.
písanie ako názov napr.: „Ulica hlavná“ alebo „Hlavná“ atď.
3. Pri písaní plnej adresy sa zvykne správne používať názov ulice v spojení so
súpisným číslom lomene orientačným číslom stavby, napr. „Hlavná 329/6“.
4. Orientačné čísla sa prideľujú stavbám tak, že na ľavej strane ulice smerom od centra
obce sú nepárne orientačné čísla a na pravej strane párne orientačné čísla vzostupne
od centra obce. Podrobnosti o označovaní ulíc a číslovaní stavieb ustanovuje
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osobitný právny predpis (Vyhláška MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb).
5. Tabule s názvami ulíc zabezpečuje obec a pripevňuje ich na stavby v obci vyústenia
ulíc tak, aby orientácia bola jednoznačná. Tabuľky so súpisnými číslami zabezpečuje
obec a vlastník stavby zabezpečuje ich pripevnenie a údržbu.

§5
Záverečné ustanovenia
Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom
prerokovaní s odborníkmi a obyvateľmi obce, citlivo a rozvážne a iba nariadením alebo
zmenou alebo dodatkom k tomuto nariadeniu.

Ing. František Hontvári, starosta obce
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