Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany
Č.3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle a v súlade
s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení
neskorších právnych noriem (ďalej len ako „vyhláška 31/2003 Z. z.“) vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len ako „VZN“):
Článok 1
Predmet a účel VZN
1. Účel tohto VZN je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev na území mesta Topoľčany. Označenie názvov ulíc
a verejných priestranstiev slúži mestu a ostatným subjektom na získanie prehľadu
o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácii obyvateľov, turistov
a návštevníkov mesta.
2. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev vedie mesto Topoľčany – Mestský úrad Topoľčany.
Článok 2
Základné pojmy
1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné
užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných
výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemnou alebo, ktorej osadenie vyžaduje úpravu
podkladu podľa § 43 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a zmien.
4. Súpisné číslo sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove
podľa poradia, v akom sa mestu doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka
s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb (ďalej len ako „Vyhláška“).
5. Orientačné číslo sa na účely tohto VZN rozumie číslo určené budove na účely
orientácie na ulici v prípade viacerých vstupov z ulice.
6. Budovou na účely tohto VZN sa rozumie každá samostatná stavba, ležiaca na území
mesta spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod (§1 ods. 3
Vyhlášky, § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku).

Článok 3
Názvy ulíc a verejných priestranstiev
1. Každá ulica má svoj vlastný názov alebo označenie druhu verejného priestranstva.
2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu
mesta, 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
mesta.
3. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.
Článok 4
Označovanie ulíc a verejných priestranstiev
1. Ulice a iné verejné priestranstvá sa označujú názvami na orientačných tabuliach
rovnakého typu. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje mesto na
vlastné náklady.
2. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len
„budova“), 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.
3. Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa
neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe tohto VZN.
4. Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú
spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek.
Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu
umiestniť aj na budovy alebo iné vhodné miesta.
5. Mesto môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími
orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu.
Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy sídlisk, označenie smeru ulíc, umiestnenie
významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v meste.
6. Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného
verejného priestranstva.
Článok 5
Určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev
1. Mesto určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmeny z vlastného
podnetu alebo na základe žiadosti obyvateľov mesta.
2. Na účel uvedený v odseku 1 zvolí mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ako svoj
dočasný (ad hoc) poradný orgán „názvoslovnú komisiu“.
3. Názvoslovná komisia má sedem členov, z ktorých traja sú poslanci mestského
zastupiteľstva a štyria odborníci z radov obyvateľov mesta. Tajomníkom komisie je
zamestnanec mesta.
4. Na rokovanie Názvoslovnej komisie sa primerane vzťahujú ustanovenia „rokovacieho
poriadku komisií MsZ v Topoľčanoch“.
5. Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť len po rokovaní
mestského zastupiteľstva a ich schválení VZN alebo dodatkom k už schválenému
VZN.

Článok 6
Zoznam ulíc a verejných priestranstiev
1. V prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú podľa abecedného
zoznamu určené názvy ulíc rozdelené do jednotlivých častí mesta.
2. Názov ulice sa píše v znení, ako je uvedené v tomto VZN.
Článok 7
Zoznam ulíc a verejných priestranstiev
Na VZN mesta Topoľčany č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev sa
mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch uznieslo na svojom zasadnutí dňa 23.1.2019.
VZN mesta Topoľčany č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Topoľčany
a na webovom sídle mesta Topoľčany.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta
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17. novembra
A. Grznára
Agátová
Andreja Hlinku
Astrová
B. Němcovej
Bernolákova
Brezová
Budovateľská
Cintorínska
Clementisova
Cukrovarnícka
Čsl. armády
D. Jurkoviča
Dopravná
Dr. P. Adámiho
Družby
Fialková
Fraňa Kráľa
Gagarinova
Gogoľova
Gorkého
Hrebíčková
Hurbanova
Inovecká
Javorová
J. Alexyho
J. Bottu
J. Hollého
J. Jesenského
Jána Kollára
Janka Kráľa
J. Matušku
J. Wolkra
Jahodová
Jaselská
K. Kuzmányho
Kalinčiakova
Komenského
kpt. Jaroša
kpt. Žalmana
Krátka
Krušovská
Kukučínova
Ladislava Dorušáka
Ľ. Fullu
Ľaliová
Lipová
M. Benku
M. Rázusa
M. Závodného
M. A. Bazovského
Malinová
Margarétová
Mestský park
Mieru
Mojmírova
Moyzesova
Muškátová
Nám. M. R. Štefánika
Nám. Ľ. Štúra
Narcisová
Nezábudková
Obchodná
Odbojárov

66. Orgovánová
67. P. Jílemnického
68. P. O. Hviezdoslava
69. Park Alexandra Dubčeka
70. Park športovcov
71. Palárikova
72. Palkovičova
73. Pavlovova
74. Pílska
75. Pionierska
76. Pivovarnícka
77. P. Mudroňa
78. Pod kalváriou
79. Podjavorinskej
80. Povstania
81. Práznovská cesta
82. Priemyselná ulica
83. Pribinova
84. Puškinova
85. Radlinského
86. Rastislavova
87. Ružová
88. Sama Chalupku
89. Sedmikrásková
90. Skýcovská
91. Sládkovičova
92. Sladovnícka
93. Slnečná
94. Slobody
95. Slov. partizánov
96. Snežienková
97. Streďanská
98. Stummerova
99. Sv. Cyrila a sv. Metoda
100. Svätoplukova
101. Šafárikova
102. Šípová
103. Škultétyho
104. Športovcov
105. Štúrova
106. Timravy
107. Topoľová
108. Tovarnícka
109. Tribečská
110. Tulipánová
111. T. Vansovej
112. V. Beniaka
113. Václavská
114. Vajanského
115. Záhradnícka
116. Zelený rínok
117. Železničiarska
Zoznam ulíc Topoľčany časť Malé Bedzany:
1. Hlavná
2. Záhradkárska
3. Záhumnie
Zoznam ulíc Topoľčany časť Veľké Bedzany:
1. Broskyňová
2. Čerešňová
3. Gaštanová
4. Chmeľová
5. Jabloňová
6. Orechová
7. Ovocná
8. Vinohradnícka

