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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

na základe ustanovenia § 2b, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev  

a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov sa dňa ...............................  

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 02/2018, 

 

O URČENÍ NÁZVOV ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV NA ÚZEMÍ 

OBCE MOČENOK 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Obec Močenok týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) určuje kompletný 

zoznam ulíc v obci Močenok. Označenie názvov ulíc a verejných priestranstiev slúži obci a 

ostatným subjektom na získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej 

orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov obce. 

2. Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev vedie Obecný úrad obce Močenok. 

 

§ 2 

Zoznam ulíc 
 

1. Doterajšie názvy a pomenovania ulíc ostávajú v platnosti bez zmien a tvoria neoddeliteľnú 

prílohu VZN. 

2. Názvy a označenia ulíc podľa odseku 1 tohto článku je treba rešpektovať a používať tak, 

ako boli určené pre príslušnú ulicu, priestranstvo alebo časť obce. 

 

§ 3 

Označovanie ulíc 
 

1. Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky 

MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

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

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

3. Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku. 

4. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, významné 

nežijúce osoby, významných rodákov, prírodné charakteristiky územia, polohu a pod. 

5. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, 

náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom  



na históriu obce. 

6. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné 

náklady. 

7. Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice. 

 

§4 

Zásady označovania nových ulíc a iných verejných priestranstiev 

a zmeny ich zmeny 
 

1. Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek, návrhov obyvateľov obce. 

2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom 

prerokovaní s odborníkmi (v komisii) a obyvateľmi obce a iba nariadením alebo zmenou 

prípadne dodatkom k tomuto nariadeniu. 

3. Pred prijatím nového nariadenia, zmeny alebo doplnenia nariadenia o označovaní ulíc 

alebo iných verejných priestranstiev obecné zastupiteľstvo zriadi ako svoj dočasný orgán 

Názvoslovnú komisiu (ďalej len „komisia“). 

4. Komisia je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a odborníkov z radov obyvateľov. 

Komisia má najmenej 5 členov a je uznášaniu schopná, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov. 

5. Komisia prerokuje navrhnutý názov ulice alebo iného verejného priestranstva s obyvateľmi 

obce, a to osobným prerokovaním alebo inými dostupnými prostriedkami. 

6. Ak väčšina obyvateľov obce, ktorí sa k navrhnutému názvu vyjadrili s ním súhlasí, komisia 

predloží návrh na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

 

§5 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tnym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  Po vyvesení na úradnej tabuli 

po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2001 schválené uznesením  

č. 13/2001 ako aj ostatné predpisy s tým súvisiace. 

4. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  ............................ 2018 a schválilo ho uznesením číslo  

č. ............................... . 

 

V Močenku ........................... . 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.sk/


Príloha: 

Číslo   Názov ulice 

1. Biskupa Klucha 

2. Chalupy 

3 Nové chalupy 

4. Rokošova I. 

5. Rokošova II. 

6. Rokošova III. 

7. Nová mlynská 

8. Mlynská 

9. M.R.Štefánika 

10. Andreja Hlinku 

11. Sv. Gorazda 

12. Kakava 

13. Malá Kakava 

14. Čingov 

15. Pri kamennom moste 

16. Cintorínska 

17. Lipová 

18. Úzka 

19. Borzagoš 

20. Hájska 

21. Nitrianska  

22. Sv. Cyrila a Metoda 

23. Lúčky 

24. Pri kúpalisku 

25. Švábska 

26. Topoľová 

27. Družstevná 

28. Ľudovíta Štúra 

29. Krátka 

30. Vinohradská 

31. Pribinova 

32. Školská 

33. Biskupa Majera 

34. Nad ihriskom 

35. Športová 

36. Dekana Dúbravického 

37. Dekana Sčasného 

38. Párovce 

39. Pod Kalváriou 

40. Doplnok 

41. Balajka 

42. Duslianska ulica 

43. PD Močenok 

 


