
Návrh 
 
Obec Unín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa ust. § 6 ods. 1 a ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva toto  
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2019 

  
o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev ako aj ich zmien a číslovaní stavieb 

 na území obce Unín 
 
 

Čl. I. 
Základné ustanovenia 

 
Obec Unín (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) určuje 
zoznam názvu ulíc a iných verejných priestranstiev ako aj spôsob ich zmien vrátane číslovania 
stavieb v katastrálnom území obce. 
 

Čl. II. 
Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev vrátane určenia spôsobu ich zmien 

a určenie názvov  
 

1) V katastrálnom území Unín zoradené v abecednom poradí takto: 
a) Chrenovica 
b) Malá dolinka 
c) Malá strana 
d) Nová dolinka 
e) Nová ulica 
f) Veľká dolinka 
g) Veľká strana 
h) Záhumnie 
i) Záhumenice za kostolom 

 
Názov ulice alebo iného verejného priestranstva navrhne príslušná komisia, ktorej členov 
vymenováva starosta. Komisia navrhne jeden, prípadne viac názvov. Zmeny ako aj nové názvy 
ulíc a iných verejných priestranstiev budú určené zmenou, alebo doplnením všeobecne 
záväzného nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 
 

Čl. III. 
Číslovanie stavieb 

 
1) Súpisné číslo sa v súlade s príslušným právnym predpisom určuje každej budove. 
2) Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a 

orientačného čísla spôsobom určeným v príslušnom právnom predpise. 
3) Súpisné číslo a orientačné číslo možno určiť aj bez kolaudačného rozhodnutia, ak tak ustanovuje 

osobitný predpis alebo ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil. 



 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci Unín 
uznesením č. .......... dňa ....................  

2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 29.4.2019 

3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce dňa .................... 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................... . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Ján Palkovič 
     starosta obce 

 


