MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 183
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN č. 131
O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV A ČÍSLOVANÍ STAVIEB
V MESTE VEĽKÝ MEDER

Nadobúda účinnosť dňom 22.4.2016

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Meder č. 183,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 131
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v meste Veľký Meder
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 24 ods.1 písm. c) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :

1.

Odsek 3), 6) a 7) § 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder č. 131
( ďalej len VZN) znie :

3) Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný
neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe číslo 1 tohto nariadenia a plný, neskrátený
názov ulice v maďarskom jazyku (v zmysle zákona č. 184/1999 Z.z.) uvedený v prílohe č. 2
tohto nariadenia.
6) Názvoslovná komisia prerokuje navrhnutý názov ulice alebo iného verejného priestranstva
s obyvateľmi ulice, mesta alebo obyvateľmi mestskej časti, a to osobným prerokovaním,
alebo prostredníctvom regionálnej tlače alebo inými dostupnými prostriedkami .
7) Ak väčšina obyvateľov ulice, mesta alebo jeho časti, ktorí sa k navrhovanému názvu
vyjadrili s ním súhlasí, názvoslovná komisia predloží návrh na schválenie formou určenou v
odseku 4/ tohto paragrafu mestskému zastupiteľstvu.

2.

V odseku 1) § 7, odsekoch 2) a 3) § 13 a odseku 4) §14 sa slová rozhodnutia,
rozhodnutí a rozhodnutím nahrádzajú slovami oznámenia, oznámení
a oznámením.

3.

§11 VZN znie :
§ 11
Rozhodovanie o určení súpisného a orientačného čísla stavbe

1) Na rozhodovanie o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla sa nevzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.
2) Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a
identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b) predmet žiadosti,
c) označenie budovy – kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú
- doklad a vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,

- kolaudačné rozhodnutie – pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
- zameranie adresného bodu
- údaj o tom, či sa v budove nychádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach.
3) Súpisné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia, v akom bola mestu doručená žiadosť
stavebníka. Ak stavebník do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
nepožiada mesto o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, mesto určí súpisné
a orientačné číslo aj bez žiadosti.
4) Orientačné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia budovy v jednotnom číselnom rade ulice.

4.

§12 VZN znie :
§ 12
Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného alebo orientačného čísla

1) Pri rozhodovaní o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla
sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a číslovanie stavieb v znení neskorších predpisov
a zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries.
O určení súpisného čísla sa rozhodne zápisom do registra adries . Žiadateľ obdrží oznámenie
o určení súpisného čísla .
2) Ak ide o stavby, u ktorých nedošlo k zrušeniu tzv. evidenčného čísla alebo jeho nahradenie
súpisným číslom, alebo v prípade starých stavieb postavených do roku 1976, ktorým neboli
určené súpisné čísla (napr. z dôvodu neznámeho vlastníka, nedbanlivosti správcu, zmeny
vlastníka na základe reštitúcií) , možno určiť súpisné číslo aj na základe čestného vyhlásenia
terajšieho užívateľa a skutočností, ktoré viedli Mesto k určeniu súpisného čísla. V čestnom
vyhlásení musí byť uvedená najmä presná špecifikácia stavby, katastrálne územie, parcelné
čislo, kedy bola stavba postavená (dokončená) a jej stavebníkom bol (i) , z akého dôvodu sa
nezachovali písomné doklady o ukončení stavby a jej uvedení do užívania. Aj v týchto
prípadoch musí však ísť o legálnu stavbu, vybudovanú v súlade s územným plánom mesta a
stavebnými predpismi a na základe povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného
stavebného úradu.

5.

Odsek 1) §15 VZN znie :

1) Odlišnosti v evidencii číslovania sa prispôsobujú tomuto nariadeniu do 31.12.2016 .

6.

Príloha č. 1 sa dopĺňa o ulicu Józsefa Nagy Rátza a priloží sa Príloha č. 2.

7.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č. 2-MsZ/2016-7/a dňa 6.4.2016 a nadobúda účinnosť
15. dňom zverejnenia.
.......................................
primátor mesta

Zoznam ulíc mesta Veľký Meder - Príloha č.1 VZN mesta Veľký Meder
č. 131
Ulica

Agátová
Besnyeiho
Bitunková
Bratislavská
Cintorínska
Čičovská
Čiližská
Dolná
Dubová
Dunajská
Fialková
Fučíkova
Hraničná
Ižopská
J.Gagarina
Jahodová
Jelenia
Józsefa Nagy Rátza
Komárňanská
Krátka
Kurtaserská
Kúpeľná
Kvetná
Labutia
Lastovičková
Lesná
Letná
Lipová
Ľ.Kossutha
Ľ.Štúra
Malá
Max.Gorkého
Medveďovská cesta
Mierová
Mlynská
Mostová
Nám.Bélu Bartóka
Nám.Hrdinov
Nám.Mládeže
Nezábudková
Nová
Okočská
Orechová
Orgovánová
Osada Nagy Dür
Osada Nový Dvor
Osada Tajlok

P.O.Hviezdoslava
Partizánska
Petőfiho
Podzáhradná
Poľovnícka
Priemyslová
Pri prameni
Promenádna
Rekreačná
Rozmarínová
Ružová
Rybárska
Sídl.M.Corvina
Slnečná
Stará
Svätého Štefana
Šarkaň
Štadiónová
Táborská
Tichá
Turistická
Záhradnícka
Zelená
Železničná
Želiarska
časť Ižop:
Hlavná
Hrušková
Ižop Pusta
Konopná
Konvalinková
Kostolná
Mládeže
Podlesná
Športová
Zemiansky les

Príloha č. 2 k VZN mesta Veľký Meder č. 131
Akácfa utca
Besnyei utca
Vágóhíd utca
Pozsonyi utca
Temető utca
Csicsói utca
Csiliz utca
Alsó utca
Tölgyfa utca
Duna utca
Ibolya utca
Fučík utca
Városhatár utca
Izsapi utca
J.Gagarin utca
Eper utca
Szarvas utca
Nagy Rátz József utca
Komáromi utca
Rövid utca
Kurtaszer utca
Fürdő utca
Virág utca
Hattyú utca
Fecske utca
Erdő utca
Nyár utca
Hársfa utca
Kossuth Lajos utca
Ľ.Štúr utca
Kis utca
Maxim Gorkij utca
Medvei út
Béke utca
Malom utca
Széleshíd utca
Bartók Béla tér
Hősök tere
Ifjúsági tér
Nefelejcs utca
Új utca
Ekecsi utca
Dió utca
Orgona utca
Nagy Dür
Új Major
Tájlak

P.O.Hviezdoslav utca
Partizán utca
Petőfi utca
Kertalja utca
Vadász utca
Ipari utca
Forrás utca
Sétány utca
Üdülő utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Halász utca
Corvin M. Lakótelep
Napos utca
Öreg utca
Szent István utca
Sárkány
Stadion utca
Tábor utca
Csendes utca
Turista utca
Kertész utca
Zöld utca
Vasút utca
Zsellér utca
Izsap városrész:
Fő utca
Körte utca
Izsap Puszta
Kender utca
Gyöngyvirág utca
Templom utca
Ifjúsági utca
Erdőalja utca
Sport utca
Nemeserdő utca

