Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,
ustanovenia § 2 b, odsek 1 a § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 a 3 zákona č. 31/2003 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, vydáva pre územie obce Rohovce toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
číslo 3/2012

Článok I.
§ 1 Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev(ďalej len „ulica“) v Obci Rohovce.

Článok II.
§1 Určenie názvu ulíc
1) Názvy ulíc sú určené s prihliadnutím na:
a) históriu obce
b) významné nežijúce osobnosti
c) významných rodákov
d) veci a pod.
2) Každá ulica má svoj vlastný názov, ktorá sa uvádza na orientačných tabuliach v úradnom
jazyku a pod úradným jazykom v jazyku maďarskom.
3) Zoznam názvov ulíc tvorí prílohu č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
4) Zmenu názvu ulice a názov novej ulice schvaľuje obecné zastupiteľstvo formou dodatku
k tomuto Všeobecne záväznému nariadeniu.

§ 2 Číslovanie budov
1) Súpisné číslo sa určuje každej budove.
2) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov
z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
3) Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa
začína číslom 1.
4) Pri lineárnej zástavbe majú budovy spravidla v smere od stredu obce na ľavej strane ulice
nepárne číslo a na pravej strane párne čísla.

§ 3 Náklady na obstaranie tabúľ
1) Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným
číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník: zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky
so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

Článok III.
§1 Spoločné ustanovenia
1) Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov vedie Obecný úrad Rohovce, referent pre evidenciu obyvateľstva .
2) Označenie ulíc názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.
3) Označenie ulíc v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon /1.
4) Pripevňovanie orientačných tabúľ s určeným názvom ulice na stavby zabezpečí obec podľa
osobitných predpisov /2.
Článok IV.
§1 Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach prerokovalo toto Všeobecne záväzné nariadene na
zasadnutí dňa 04.07.2012, schválilo ho uznesením č. 101/2012
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2013.
V Rohovciach dňa 04.07.2012

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rohovce dňa: 06.07.2012
zvesené dňa: 24.07.2012

/1 §4 ods. 4 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
/2 §1-3 Vyhlášky MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a
iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Príloha číslo 1 k VZN číslo 2/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a
číslovaní stavieb
Zoznam názvov ulíc:
1. Búrkový rad - Viharsor
2. Kostolná ulica – Templom utca
3. Kaštieľska ulica – Kastély utca
4. Krížna ulica – Kereszt utca
5. Úzka ulica – Szők utca
6. Hasičská ulica – Tőzoltó utca
7. Lekárenská ulica – Patika utca
8. Záhradnícka ulica – Kertészkert utca
9. Hlavná ulica – Fı utca
10. Kozí rad – Kecskesor
11. Kasárenská ulica – Kaszárnya utca
12. Spojná ulica – Összekötı utca
13. Školská ulica – Iskola utca
14. Športová ulica – Sport utca
15. Krajná ulica – Szélsı utca
16. Tichá ulica – Csendes utca
17. Malá ulica – Kis utca
18. Krátka ulica – Rövid utca
19. Hlboká cesta – Mély utca

