Zápisnica č.02/2019

zo zasadnutia Názvoslovnej komisie obce Miloslavov, schválenej uzn. č. 84/2019 zo dňa 22.8.2019,
konaného dňa 30.9.2019 o 7:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Miloslavov

Prítomní: Ing. Jarmila Grujbárová
-predseda komisie
Ing. Silvia Rajčányová
-člen komisie
Ing. Dalibor Žiaran -člen komisie

Neprítomný:

Mgr. Martin Sitiar -člen komisie
Kvetoslava Jašurová
-člen komisie
Alena Černayová
-člen komisie
6c. Ladislav Bučik
-člen komisie

(podľa priloženej prezenčnej listiny).

1.

Predsedníčka privítala členov komisie, na úvod prednosta uviedol, že všetky úlohy a zadania z ostatného
zasadnutia sú už v procese a pracuje sa na nich.

2.

Komisia sa v úvode venovala pripomienkam členov komisie k zneniu názvov ulíc, pričom brala do úvahy, či je

daná ulica pokračovaním už existujúcej ulice, alebo je ulica lomená, v takomto prípade bola ulica pomenovaná
novým názvom, aby v konečnom dôsledku bolo označovanie a číslovanie ulíc čo najjednoduchšie
a najprehľadnejšie a aby nedochádzalo k duplicitnému výskytu názvov ulíc;
Uznesenie č.1/2019:
Komisia na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh - názvov ulíc v obci Miloslavov - v znení pripomienok
členov, zapracovaných do návrhu. Predložený grafický návrh bude po úprave prílohou č.2 návrhu VZN o určení
názvov ulíc a iných verejných priestranstiev s názvami ulíc.

Hlasovanie:
Za: (6) Alena Černayová, Kvetoslava Jašurová, Ing. Jarmila Grujbárová, Mgr. Martin Sitiar, Ing. Silvia Rajčányová
a Ing. Dalibor Žiaran
Proti: (0)
Zdržal sa: (0)

Uznesenie bolo schválené.

3.

Komisia prerokovala predložené
a informačného systému obce;

4.

Na základe bodu 3. sa komisia dohodla, že tabule s označením ulíc budú v klasickom prevedení a preferovať sa

informácie

z okolitých

obcí ohľadom

možnosti

osadenia

orientačného

bude umiestnenie na plote; tam, kde toto umiestnenie nebude možné, použije sa alternatívne riešenie umiestnenia,
a to napríklad na budovách alebo už existujúcich stĺpoch iného značenia alebo verejného osvetlenia;
5.

Komisia sa ďalej dohodla, že po prijatí VZN je potrebné umiestniť aj 3 celkové orientačné mapy - a to pri
obecnom úrade, kultúrnom dome v Miloslavove a na železničnej stanici; Komisia takisto vzniesla návrh, že je
potrebné viditeľne označiť budovy obecného úradu a kultúrneho domu názvom OBECNÝ ÚRAD MILOSLAVOV
a DOM KULTÚRY MILOSLAVOV;

6.

Komisia požiadala obecný úrad o realizáciu obstarania dodávateľa orientačných tabúľ a prác na ich osadenie - čo
je potrebné vysúťažiť cez jednotkové ceny na jednotlivé druhy tabúľ ( umiestnenie na plot, stĺp,...) a jednotkové

ceny na jednotlivý typ uchytenia (na plot, stĺp,...); Komisia navrhuje realizovať označenie ulíc v obci vjednom
balíku - ide o cca 80 ulíc, každá s dvomi tabuľami.
7.

Komisia sa ďalej zaoberala návrhom VZN, ktorý pripravila Ing.Rajčányová v spolupráci s obecným úradom;
pripomienky členov komisie sa ihneď zapracovávali do návrhu VZN, ktorý komisia následne schválila. Po
spracovaní čistopisu návrhu VZN zabezpečí obecný úrad jeho vyvesenie na úradnej tabuli obce a zverejní ho na
web stránke obce;

Uznesenie č.2/2019:
Komisia na svojom zasadnutí dňa 30.9.2019 schvaľuje predložený návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných

priestranstiev so zapracovaním pripomienok vznesených na tomto rokovaní. Zoznam názvov ulíc a orientačná mapa ulíc
a iných verejných priestranstiev tvorí prílohu návrhu VZN..
Hlasovanie:
Za: (6) Alena Čemayová, Kvetoslava Jašurová, Ing. Jarmila Grujbárová, Mgr. Martin Sitiar, Ing. Silvia Rajčányová a Ing.
Dalibor Žiaran

Proti: (0)

Zdržal sa: (0)

Uznesenie bolo schválené.
8.

Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční po obdržaní pripomienok k návrhu VZN.

9.

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie

Zapísala: Alena Čemayová
Ing. Jarmila Grujbárová
Predsedníčka

Názvoslovnej komisie obec Miloslavov

