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všnonncNE zltv1izxn xanraDENIE oBCE
rnpl,rčKA NAD vÁrronn
o uRčENín zMENE NÁzvu uI.íc a tNÝcH

VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV NA Ú ZBtaÍ
oBCE rBpučKA NAD vÁHovt

číslo

3lzorc

Obecné zastupiteťstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 2b ods. 2, § 2c ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom
ztiadení v znení neskorších právnych predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.
3ll2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaníulíc a iných verejných
priestranstiev sa uznieslo na tomto:

všeobecne záváznom nariadení
Clánok 1
zá|ďadné ustanovenia
1.

Obec Teplička nad Váhom určuje nánvy nových ulíc a kompletný zoznattvlic
v katastrálnom územíTeplička nad Váhom

2.

V zmysle

§ 2b ods. 2 zákona č. 36911990 Zb.

J.

V zmysle

§ 2c ods. 1

o obecnom zňadeni v znení neskorších
predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo
iné verejné priestranstvo svoj názov. Názvy sa určujús prihliadnutím na históriu obce,
navýznamnó nežijúceosobnosti, na veci a pod. Neprípustnésú názvy po žijúcich
osobách, nánvy dlhé, duplicitné, vražajíce mravnosť, náboženské alebo národnostné
cítenie, jazykov o nesprávne a názvy nepriliehav é v zhť adom na históriu obce.
zžkonaó.36911990 Zb. obec určuje stavbám súpisnéčíslo
a orientačnéčíslo,vedie evidenciu súpisných čísiela evidenciu orientačných čísiel
aldržiava ju v súlade so skutočným stavom.

Clánok 2
§1

Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci

1.

Týmto nariadením sa v obci Teplička nad Váhom určujúnázvy u|íc:
Na Trojak, Na jame, Pri bráne.

Popis a lokalizácia ulíc
1.

Novovzniknuté ulice sanachádzajú v katastrálnom územíTepliěkanad Váhom
v lokalitách miestne nazývanýchNa Trojak, Na Jame a Pod Vršky. Dóvodom vzniku
ulíc je výstavba nových rodinných domov.

Grafické znánomenie ulíc je vyznačenév pdlohe tohto nariadenia.

§3

pravidlá používania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
v obci

1.

Pri PÍsomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa odporučapoužívať
ÚPlný neskrátený nézov ulice alebo iného verejného priestranstva tak, ako je uvedené
v texte a v pdlohe tohto nariadenia.

2.

PdPustné je aj vyjadrovaníe názvov ulíc a iných verejných priestranstiev pri dodržaní
Pravidiel slovenského pravopisu:

a)bez časti,,Ulicď'nazaěiatkunénvus genitívnym prívlastkom, napr.: ,,Ulica

požiarnikovoo,alebo,,Požiarnikovoo a pod.,

b)bez Časti ,,ulicď'na konci názvu so zhodným prívlastkom, napr.: ,,Cintodnska
ulicaoo alebo,,Cintorínskď' a pod.,
c) v ktorých nie je podstatné meno ulica, napr.: ,,Na Kúty", ,,Bystrinaoo. Ak sa pri
názvoch ulíc tohto typu použije slovo ulica, toto slovo nie je súěasťou ninvl. Slovo
ulica sa považuje v tomto pdpade íbazadruhové.označenie a píšesa s malým

začíatoěnýmpísmenom,napr.: bývam na ulici Na Kúty, na ulici Bystrina

Pri písaníplnej adresy sa používanánov ulice v spojení so súpisným číslbmlomene
orientačným číslomstavby, napr. ,,Nám. sv. Floriána29012''.
4.

Pri koreŠpondenčnomstyku sa móže používaťskrátený nénov ulice, napr. ,,A.Hlinku"

5.

Pre účelyohlasovne pobytu Obecného úradu v Tepličke nad Váhom a Registra
obyvateťov sR sa bude používaťtvar podlia §3 ods. 2 tohto nariadenia.

.§4
Zoznamulíc a iných verejných priestranstiev v obci

1.

SÚČasťou tohto všeobecne závázného nariadenia je Zoznarn ulíc a iných verejných

priestranstiev v obci Teplička nad Váhom (textová príloha č. 1), ktorý obsahuje
Úplné aj pdpustné skrátené názvy zoradené abecedne s uvedením lokality, v ktorej
sa ulica alebo iné verejné priestranstvo nachádza.

/
§5

Práva a povinnosti obce a vlastníka pri označovanístavieb orientačnými tabuťami a číslovaní
stavieb

l. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

a číslovaniebudov upravuje

vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 3Il2003 Z.z.,ktorou sa ustanol.ujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovanístavieb (ďalej len
,,vyhláškď').

ČUnok 3
záverečnéustanovenie
1.

Na tomto všeobecne záváznom nariadení Obce Teplička nad Váhom sa uznieslo
Obecné zastupiteťstvo Obce Tepliěka nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 18.05.2016
a bolo schválené uznesením č. 2712016 zo dř:'a 18. 05. 2016.

2.

Toto všeobecne záv'ázné nariadenie nadobúda účinnosťdňom 06.06.2016

Viliam NÍrázT--*
starosta obce

Vyvesené dřm; 20.05.201 6
Zvesené dňa: 06.06.2016

Zoznam ulíc a verejných priestranstiev v obci Teplička nad Váhom
1 A.Hlinku

2 A,Sládkoviča
3 Alojza Mrázika

4
5
6
7
8
9

Bystrina

cintorínska
Cyrila Talapku
Do Ulice
Donátova
Dr.K.Kmet'ku

10 Fatranská
11 J.Král'a
12 Jána Kalinku
13 Jána Stražana
14 Jozefa Kostelného
15 Juraja Poljaka
16 Južná
17 Kostolná
18 [. Štúra
19 l-udovíta Fullu

20 M.A.Bazovského
21 Márie Medveckej
22 Martina Benku
23 Mikuláša Galandu
24 Na Jame
25 Na Kúty
26 Na Majer
27 Na Močiar
28 Na Nivy
29 Na Papánke
30 Na Prosnisko
31 Na Rybník
32 Na Sihoti
33 Na Skotňu
34 Na Straník
35 Na Španicu
36 Na Trojak
37 Na Záhumní
38 Nám. M.R.Štefanika
39 Nám. sv. Floriána
40 P.M,Bohúňa
41 P.O.Hviezdoslava
42 Placová
43 Pod Horou
44 Pod Kozínom
45 Pod Vršky
46 Pri bráne
47 Pol'nohospodárska
48 Pri kríži
49 Pribinova
50 Sklárska
51 Stará Cesta
52 Sv. Jána Nepomuckého
53 Sv,Cyrila a Metoda
54 Sv.Gorazda
55 Školská

56 Štipce
57 Turáková
58 Vincenta Hložníka
59 Za Jarkom
60 Za Kanálom
61 Za Kaštiel'om
62 Záhradkárska
63 Zámostie
6+ Ž.aosniakovej
65 Zelezničná
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