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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v obci Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2020)
§1
Základné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v súlade s ustanoveniami § 2b, § 2c, § 4 ods. 5
písm. a) bod 1, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene č. 2./2020 o určení názvu ulíc, iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma (ďalej len “VZN”).
2. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len “zákon o obecnom zriadení”), v obci, v ktorej je viac ulíc a iných verejných
priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. Názvy sa určujú
s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné
sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo
národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
3. V zmysle § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec určuje, mení alebo zrušuje
súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu
orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.
4. V zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec
vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev, ako aj ich zmeny.
5. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov upravuje vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (ďalej len “vyhláška”).
6. Obec Gemerská Poloma (ďalej len “obec”) týmto VZN určuje kompletný zoznam ulíc
v katastrálnom území Gemerská Poloma.

§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo
pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj

iná ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia
jednoznačnej orientácie (resp. adresy) v obci.
2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti
bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.
3. Adresou sa na účely tohto VZN rozumie určenie súpisného a orientačného čísla ku
konkrétnej ulici.
4. Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove
podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka (ďalej len
„vlastník“)
s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky. Súpisné číslo nemá orientačný, ale evidenčný
charakter.
5. Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky.
6. Budovou sa na účely tohto VZN rozumie pozemná stavba definovaná v § 43a ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov.

§3
Zoznam ulíc a verejných priestranstiev
1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN, sú podľa abecedného zoznamu
určené názvy ulíc a verejných priestranstiev.
2. Názvy ulíc sa uvádzajú v štátnom jazyku a v znení ako je uvedené v tomto VZN.

§4
Číslovanie stavieb
1. Súpisné číslo sa v súlade s vyhláškou 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 hlavnému vstupu.

§5
Označovanie stavieb orientačnými tabuľami
1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
náklady na orientačných tabuliach rovnakého typu. Orientačná tabuľa s názvom ulice
sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len „budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu
vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná
ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto
vyústení ulice. Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo
iného verejného priestranstva.
2. Vlastník je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom
a orientačným číslom. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady.
Tabuľku s orientačným číslom si obstaráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež
pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné
náklady.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 26. 02. 2020 uznesením č. 341/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 01. 04.
2021.
2. Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Gemerskej Polome uznesením č. 369/2020 dňa 05. 05. 2020 a nadobúda
účinnosť dňa 26. 05. 2020

Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení názvu
ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská
Poloma
Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev obce Gemerská Poloma
Betliarska cesta
Dobšinská ulica
Dovčíkova ulica
Družstevná ulica
Hámor
Hlavná cesta
Huta
Hviezdoslavova ulica
Jarková ulica
Krátka ulica
Kukučínova ulica
Letná ulica
Lipová ulica
Madáčova ulica
Mierová ulica
Na Konopiskách
Námestie SNP
Nová ulica
Partizánska ulica
Podsúľová
Pokroková ulica
Pri štôlni Elisabeth
Slanská ulica
Sládkovičova ulica

Staničná ulica
Súľovská cesta
Šafárikova ulica
Turecká ulica
Ulica 9. mája
Ulica Fraňa Kráľa
Ulica pionierov
Ulica P. K. Hostinského
Záhradná ulica

