
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 2/2020 

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

 

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

§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej „VZN“) 

 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto VZN je  zjednotenie názvov už existujúcich ulíc a verejných 

priestranstiev obce Veľký Kýr a určenie zásad označovania nových ulíc. 

2. Označenie ulíc a verejných priestranstiev vlastnými názvami slúži na získanie 

prehľadu o umiestňovaní stavieb, evidencie pobytu občanov a súčasne prispieva 

k lepšej orientácii na území obce. 

3. Evidenciu určených názvov ulíc a iných verejných priestranstiev vedie Obec Veľký 

Kýr – obecný úrad. 

§ 2 Vymedzenie základných pojmov 

1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými 

územným plánom na zastavanie.  

2. Verejné priestranstvá sú námestia a iné plochy verejne prístupné obyvateľstvu určené 

na verejné účely.  

§ 3 Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

1. Ulice a iné verejné priestranstvá sa označujú názvami na orientačných tabuliach 

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

vlastné náklady.  

2. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na budovu, ktorá sa nachádza 

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

3. Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa  

neskrátený názov tak, ako je uvedené v tomto VZN.  

4. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny 

upravuje osobitný  zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 

v znení neskorších predpisov a takáto orientačná tabuľa sa umiestňuje buď vedľa alebo 

pod tabuľu s názvom ulice v štátnom jazyku.  

 

§ 4 Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Veľký Kýr 

Obec Veľký Kýr vedie evidenciu nasledovných ulíc a verejných priestranstiev v štátnom 

jazyku a v jazyku maďarskej národnostnej menšiny: 

 

Apátska ulica – Apáti utca 

Bernolákova ulica – Bernolák utca 

Budovateľská ulica – Építő utca 

Cetínska ulica – Cétényi utca 

Družstevná ulica – Szövetkezeti utca 

Gaštanová ulica – Gesztenye utca 

Ulica Hámad – Hámad utca        

Hlboká cesta – Cserda út  



Hlavná ulica – Fő utca 

Jókaiho ulica – Jókai utca 

Ulica Malá Sihoť – Kis Sziget utca 

Ulica Malá Pažiť – Kis Gyep utca 

Malokýrska ulica - Kiskéri utca 

Mlynská ulica – Malom utca 

Námestie sv. Jána – Szt. János tér 

Námestie sv. Štefana – Szt. István tér 

Ulica Na Sihoti – Sziget utca 

Nitrianska ulica – Nyitrai utca 

Novozámocká ulica - Ujvári utca   

Krátka ulica  – Rövid utca   

Ulica Pažiť – Gyep utca 

Petőfiho ulica – Petőfi utca 

Staničná ulica -  Állomás utca                                                         

ulica Sv. Kelemena – Szt. Kelemen utca                                      

Školská ulica – Iskola utca 

Ružová ulica – Rózsa utca 

Ružový Dvor – Rózsahalom                                                            

Ulica Veľká Pažiť – Nagy Gyep utca 

Vinohradnícka ulica - Szőlőhegy utca  

Záhradná ulica  – Kert utca                                        

Železničná ulica – Vasúti utca                                                      

  

§ 5 Určovanie názvov nových ulíc a iných verejných priestranstiev 

1. Obec určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev pri zriadení novej ulice alebo 

iného verejného priestranstva.  

2. Nový názov ulice alebo verejného priestranstva schvaľuje obecné zastupiteľstvo na 

základe odporúčania Komisie výstavby, životného prostredia a prešetrovania 

sťažností, pričom sa členovia tejto komisie uznášajú na názve z predložených návrhov 

svojich členov a obyvateľov obce na základe výzvy na predloženie návrhov.  

3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa môžu určovať s prihliadnutím na 

históriu obce, významné nežijúce osobnosti, charakteristické symbolické veci.  

Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce 

mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé  

názvy vzhľadom na históriu obce.  

 

§ 6 Záverečné ustanovenia 

1.    Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č.            dňa  

Veľký Kýr, dňa  11. 02. 2020        

 

                                                                                                Ing. Judita Valašková 

                                                                                                    starostka obce 

 

 
Návrh tohoto VZN bol vyvesený dňa 11. 02. 2020 

VZN zverejnené dňa:                            Zvesené dňa: 


