
Všeobecne z{väzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 2/2020 

o určení n{zvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre na z{klade § 4 ods. 5 písm. a.) v znení§ 2b  a podľa § 

6 z{kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sa uznieslo na tomtovšeobecne z{väznom nariadení (ďalej „VZN“) 

 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto VZN je  zjednotenie n{zvov už existujúcich ulíc a verejných 

priestranstiev obce Veľký Kýr a určenie z{sad označovania nových ulíc. 

2. Označenie ulíc a verejných priestranstiev vlastnými n{zvami slúži na získanie 

prehľadu o umiestňovaní stavieb, evidencie pobytu občanov a súčasne prispieva 

k lepšej orient{cii na území obce. 

3. Evidenciu určených n{zvov ulíc a iných verejných priestranstiev vedie Obec Veľký 

Kýr – obecný úrad. 

§ 2 Vymedzenie z{kladných pojmov 

1. Ulica je súvisl{ komunik{cia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými 

územným pl{nom na zastavanie.  

2. Verejné priestranstv{ sú n{mestia a iné plochy verejne prístupné obyvateľstvu určené 

na verejné účely.  

§ 3 Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

1. Ulice a iné verejné priestranstv{ sa označujú n{zvami na orientačných tabuliach 

rovnakého typu. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje obec na 

vlastné n{klady.  

2. Orientačn{ tabuľa s n{zvom ulice sa umiestňuje na budovu, ktor{ sa nach{dza 

najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obcea na budovu, ktorou sa ulica končí.  

3. Na orientačnej tabuli s n{zvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa  

neskr{tený n{zov tak, ako je uvedené v tomto VZN. 

4. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku n{rodnostnej menšiny 

upravujeosobitný z{kon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov n{rodnostných menšín 

v znení neskorších predpisov a tak{to orientačn{ tabuľa sa umiestňuje buď vedľa 

alebo pod tabuľu s n{zvom ulice v št{tnom jazyku.  

 

§ 4 N{zvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Veľký Kýr 

Obec Veľký Kýr vedie evidenciu nasledovných ulíc a verejných priestranstiev v št{tnom 

jazyku a v jazyku maďarskej n{rodnostnej menšiny: 

 

Ap{tska ulica – Ap{tiutca 

Bernol{kova ulica – Bernol{k utca 

Budovateľsk{ ulica – Építőutca 

Cetínska ulica – Cétényiutca 

Družstevn{ ulica – Szövetkezetiutca 

Gaštanov{ ulica – Gesztenyeutca 

Ulica H{mad – H{madutca 

Hlbok{ cesta – Cserdaút 



Hlavn{ ulica – Főutca 

Jókaiho ulica – Jókaiutca 

Ulica Mal{ Sihoť – KisSzigetutca 

Ulica Mal{ Pažiť – KisGyeputca 

Malokýrska ulica - Kiskériutca 

Mlynsk{ ulica– Malom utca 

N{mestie sv. J{na – Szt. J{nos tér 

N{mestie sv. Štefana – Szt. Istv{n tér 

Ulica Na Sihoti – Szigetutca 

Nitrianska ulica – Nyitraiutca 

Novoz{mock{ ulica - Újv{riutca 

Kr{tka ulica  – Rövidutca 

Ulica Pažiť – Gyeputca 

Petőfiho ulica – Petőfiutca 

Staničn{ ulica -  Állom{sutca 

ulica Sv. Kelemena – Szt. Kelemen utca 

Školsk{ ulica – Iskolautca 

Ružov{ ulica – Rózsautca 

Ružový Dvor – Rózsahalom 

Ulica Veľk{ Pažiť – Nagy Gyeputca 

Vinohradnícka ulica - Szőlőhegyutca 

Z{hradn{ ulica  – Kertutca 

Železničn{ ulica – Vasútiutca 

 

§ 5 Určovanie n{zvov nových ulíc a iných verejných priestranstiev 

1. Obec určuje n{zvy ulíc a iných verejných priestranstiev pri zriadení novej ulice alebo 

iného verejného priestranstva.  

2. Nový n{zov ulice alebo verejného priestranstva schvaľuje obecné zastupiteľstvo na 

z{klade odporúčania Komisie výstavby, životného prostredia a prešetrovania 

sťažností, pričom sa členovia tejto komisie uzn{šajú na n{zve z predložených 

n{vrhov svojich členov a obyvateľov obce na z{klade výzvy na predloženie n{vrhov.  

3. N{zvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa môžu určovať s prihliadnutím na 

históriu obce,významné nežijúce osobnosti, charakteristické symbolické veci.  

Neprípustné sú n{zvy požijúcich osob{ch, n{zvy dlhé, duplicitné, ur{žajúce 

mravnosť, n{boženské alebo n{rodnostné cítenie, jazykovo nespr{vne a nepriliehavé  

n{zvy vzhľadom na históriu obce.  

 

§ 6 Z{verečné ustanovenia 

1. Toto VZN schv{lilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/2020 dňa 28.02.2020 

Veľký Kýr, dňa  02. 03. 2020 

 

                                                                                                Ing. Judita Valaškov{ 

                                                                                                    starostka obce 

 

 
N{vrh tohoto VZN bol vyvesený dňa 11. 02. 2020, zvesený 28. 02. 2020 

VZN zverejnené dňa: 02. 03.2020            Zvesené dňa: 17. 03. 2020 


