
Zápisnica č.03/2019

zo zasadnutia Názvoslovnej komisie obce Miloslavov, schválenej uzn. č. 84/2019 zo dňa 22.8.2019, 
konaného dňa 17.10.2019 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Miloslavov

Prítomní: Ing. Jarmila Grujbárová 
Ing. Silvia Rajčányová
Bc. Ladislav Bučík
Mgr. Martin Sitiar 
Kvetoslava Jašurová 
Alena Černayová

-predseda komisie 
-člen komisie 
-člen komisie 
-člen komisie 
-člen komisie 
-člen komisie

Neprítomný: Ing. Dalibor Žiaran -člen komisie (ospravedlnený

(podľa priloženej prezenčnej listiny ).

1. Ing. Jarmila Grujbárová otvorila zasadnutie komisie, privítala členov, skonštatovala, že návrh VZN 
o určení názvov ulíc bol riadne vyvesený na pripomienkovanie. K zneniu návrhu VZN neprišli žiadne 
pripomienky, došlé pripomienky sa týkali úpravy názvov niektorých ulíc. Celkom prišlo 17 pripomienok 
( 2 boli s viacerými návrhmi zmien ) z čoho bolo 13 pripomienok bolo k názvu ulice Okružná, 2 
pripomienky k názvu Centrálnej ulice, 1 pripomienka k názvu ulice Lipový park, Anninmu námestiu, 
Perličkovej ulici a Trhovému námestiu.

2. Okružná ulica: komisia ešte raz preverila zámer, kadiaľ povedie Okružná ulica, a keďže sa na 
plánovanom kruhovom objazde napojí pravdepodobne na existujúcu Sokoliu, stráca zmysel jej 
navrhované pomenovanie - komisia sa preto zhodla, že názov ulice od Hlavnej ( smerom od 
Hviezdoslavova ) až po budúci nový kruhový objazd medzi miestnymi časťami obce akceptuje podľa 
návrhu pripomienkovateľov: Bottova ulica. Tento návrh komisia jednohlasne schválila;

3. Ďalšia pripomienka sa týkala návrhu na premenovanie Trhového námestia v miestnej časti Alžbetin 
Dvor na Námestie sv. Alžbety. Komisia skonštatovala, že z historického hľadiska je tento návrh 
opodstatnený, keďže sa plocha námestia nachádza pri bývalom kostole sv. Alžbety ( súčasný 
Remeselný dvor) následne tento názov jednohlasne schválila;

4. K názvu Centrálna ulica prišli dve pripomienky - návrh na premenovanie na Miloslavskú komisia 
zamietla z dôvodu, že v zmysle zákona nie je možné mať v obci ulicu, ktorá nesie názov obce. Komisia 
diskutovala následne o druhom návrhu - ulica M.R.Štefánika. Komisia pri rozhodovaní zobrala do 
úvahy fakt, že táto ulica momentálne prechádza cez obidve miestne časti obce, ale v budúcnosti bude 
prechádzať aj stredom nového centra obce, čím sa názov Centrálna ulica javí ako opodstatnený. 
Hlasovanie komisie: za názov ulica M.R.Štefánika: 1 ( Bc.Bučík) ; za názov Centrálna ulica: 5 
(Ing.Grujbárová, Ing.Rajčányová, Mgr.Sitiar, K. Jašurová a A.Černayová). Tieto 2 pripomienky komisia 
neakceptovala.

5. Ostatné pripomienky: zmena názvu ulice Lipový park na Lipové námestie, Perličkovej na Záhradnícku, 
Annino námestie na Námestie Juraja Stanku boli posúdené, no komisia skonštatovala, že tieto názvy 
ulíc boli už prispôsobené pripomienkam obyvateľov, bývajúcich na týchto uliciach v prvom rozsiahlom 
pripomienkovom kole, preto tieto pripomienky zamieta. Annino námestie je pomenované po prvej 
majiteľke pôvodného Anna majera, tak, ako je Alžbetin park pomenovaný po prvej majiteľke majera 
v tejto miestnej časti obce.

6. Poslednú pripomienku predniesla pani Jašurová a týkala sa čísla VZN, ktoré bolo opravené z čísla 3 na 
číslo 4;

7. Komisia takisto diskutovala o ďalšom postupe pri zavádzaní nových názvov ulíc a orientačných čísel:



Schválenie VZN obecným zastupiteľstvom;
V prvej etape sa začne s osádzaním tabúľ s názvami ulíc a verejných priestranstiev - po ukončení 
súťaže na dodávateľa;
Zadanie zamerania geografických osí ulíc pre účely zápisu nových adries do registra adries MV SR ( 
výber spracovateľa je podľa informácie Ing. Žiarana už zrealizovaný);
Samotný proces zmeny adries do registra bude možný až po voľbách do NR SR ( po oznámení 
termínu volieb už bude moratórium na zmeny adries)
Obecný úrad zatiaľ pripraví návrh postupu na postupnú realizáciu zápisu jednotlivých ulíc 
a číslovania orientačnými číslami, k čomu sa komisia ešte stretne.
Na návrh Bc. Bučíka sa pripraví pre obyvateľov malý manuál, aby obec mohla informovať 
obyvateľov o postupe aj prostredníctvom sociálnych sietí;
Mgr. Sitiar preverí, ako je možné čo najrýchlejšie názvy ulíc premietnuť po schválení VZN do 
Googlemaps.

8 Komisia prijala uznesenie v znení:

Uznesenie č. 2/2019:

Názvoslovná komisia schvaľuje návrh VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v znení 

pripomienok občanov k zmene názvu Okružnej ulice na Bottovú ulicu a zmene názvu Trhového námestia na 

Námestie sv. Alžbety a odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť ho v predloženom znení so 

zapracovanými pripomienkami. Súčasne žiada obecný úrad o realizáciu súťaže na výber dodávateľa 

informačného systému obce a následne osadenie tabúľ s názvami ulíc a realizáciu zamerania geografických 

osí ulíc.

Hlasovanie: za: 6 (Ing.Grujbárová, Ing.Rajčányová, Mgr.Sitiar, K. Jašurová, A.Černayová, Bc.Bučík)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zapísala: Alena Černayová

Ing. Jarmila Gi)ujbaVova 
Predsedníčka

Názvoslovnej komisie obec Miloslavov


