
Zápisnica č.01/2019

zo zasadnutia Názvoslovnej komisie obce Miloslavov, schválenej uzn. č. 84/2019 zo dňa 22.8.2019, 
konaného dňa 18.9.2019 o 18:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Miloslavov

Prítomní: Ing. Jarmila Grujbárová 
Bc. Ladislav Bučík
Ing. Silvia Rajčányová
Ing. Dalibor Žiaran 
Kvetoslava Jašurová 
Alena Černayová

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

Neprítomný: Mgr. Martin Sitiar -člen komisie
( podľa priloženej prezenčnej listiny ).

1 Ing. Jarmila Grujbárová otvorila zasadnutie komisie a privítala členov komisie, pričom komisia sa 
oboznámila so schváleným Štatútom a pokračovala v rokovaní poľa neho. Postup pre označovanie ulíc 
upravuje vyhláška MV SR č.31/2003 Z.z. v znení neskorších zmien.

2. Predsedníčka oboznámila komisiu so súčasným stavom: obec dala vypracovať pasport ulíc, ku ktorému 
prebehlo rozsiahle pripomienkové konanie v rámci ktorého sa ešte názvy ulíc doupravovali na základe 
pripomienok; momentálne je v pasporte ešte niekoľko lomených ulíc, ktoré majú rovnaký názov - 
návrh predloží prednosta a členovia sa s ním oboznámia a spripomienkujú ho mailom.

3 Komisia je povinná predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh VZN o označovaní ulíc, verejných 
priestranstiev a číslovaní stavieb (súpisnými a orientačnými číslami), prvý návrh pripraví v spolupráci 
s obecným úradom členka komisie Ing.Rajčányová - v termíne, aby ho mohla komisia pripomienkovať 
do 1.10.2019, aby bolo možné ho vyvesiť a predložiť a schváliť na októbrové zasadnutie OZ - VZN je 
potrebné prijať do termínu vyhlásenia volieb do NRSR - pretože následne bude moratórium na zmeny 
adries v registri;

4. Pre zápis orientačných čísiel a ulíc do registra na MV SR je potrebné v zmysle zákona mať k dispozícii 
zameranie geografických osí ulíc - pri prevzatých uliciach zabezpečí zameranie obec, v ostatných 
prípadoch je to povinný realizovať stavebník.

5. Ing. Dalibor Žiaran, prednosta obce, vydá oficiálne usmernenie pre stavebný úrad, aby ihneď 
zabezpečili od stavebníkov odovzdávanie zamerania geografických osí ulíc podľa zákona 125/2015 Z.z. 
k ešte neodovzdaným uliciam;

6. Obecný úrad - Ing.Žiaran - zabezpečí obstaranie zamerania geografických osí ulíc na už prebratých 
komunikáciách;

7. Mgr. Martin Sitiar zorganizuje stretnutie s Ing. Jaroslavom Sekerkom, na ktorom sa dorieši systém 
číslovania orientačnými číslami a dohodne sa prekrytie ulíc dopravným značením;

8. Bc. Ladislav Bučík požiadal, aby sa venovala pozornosť aj komunikačnej kampani, v rámci ktorej bude 
vysvetlené ako sa bude postupovať, a čo bude obyvateľ/občan/obec povinný urobiť;

9 Komisia sa stretne opäť pre zasadaním OZ, ktoré sa uskutoční v predpokladanom termíne 24.10.2019.

Zapísala: Alena Černayová

Ing. Jarmila grujbárová 
Predsedníčka

Názvoslovnej komisie obec Miloslavov


