
 

 

Obec Liptovský Peter, v súlade s ustanovením § 6, § 2 b, § 2c, § 4 ods. 5, písm. a) bod 1 a § 11 

ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 1/2022 

o  určení názvov ulíc, označovaní ulíc, verejných priestranstiev a stavieb na 

území obce Liptovský Peter 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) je naplnenie dikcie zákona, podľa 

ktorého v obci, v ktorej je viac ulíc alebo verejných priestranstiev, má každá ulica alebo 

verejné priestranstvo svoj názov. 

2. Toto VZN určuje názvy ulíc, verejných priestranstiev, označovanie ulíc a stavieb 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Liptovský Peter. 

3. Účelom prijatia tohto VZN je ľahšia a presná orientácia v obci a správne vyjadrovanie 

bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia budovy, subjektu. 

 

Čl. 2 

Zoznam názvov ulíc obce a zásady ich používania 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre určuje týmto VZN, vydaným v súlade s § 2 b ods. 

1 zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, názvy ulíc 

a verejných priestranstiev uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

VZN. 

2. V prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN, je zobrazená situácia označenia 

ulíc a verejných priestranstiev v obci (sú graficky znázornené ulice obce Liptovský Peter). 

3. Názov ulice sa píše v znení uvedenom v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

Čl. 3 

Označovanie ulíc 

 

1. Názvy ulíc v obci sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom, modrými 

písmenami nachádzajúcimi sa v červenom ráme rovnakého vzoru. 

2. Tabuľka s názvom ulice má rozmer 70 x 30 cm, výška písmen 9 cm. Vzor tabuľky tvorí 

prílohu č. 3.  

 

Čl. 4 

Označovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami 

 

1. Súpisné čísla sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom, čiernou obrubou 

a s čiernymi arabskými číslicami vysokými 10 cm rovnakého vzoru. Tabuľka orientačného 

čísla má rozmer 25 x 20 cm. 

2. Vzor tabuľky súpisného čísla tvorí prílohu č. 4 tohto VZN. 



 

 

3. Orientačné čísla sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom, červenou 

obrubou a s červenými arabskými číslicami vysokými 10 cm rovnakého vzoru. Tabuľka 

orientačného čísla má rozmer 25 x 20 cm. 

4. Vzor tabuľky orientačného čísla tvorí prílohu č. 5 tohto VZN. 

 

 

Čl. 5 

Zásady označovania nových ulíc a verejných priestranstiev a ich zmeny 

 

1. Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek. 

2. Názov každej novej ulice a verejného priestranstva bude určený po prerokovaní obecným 

zastupiteľstvom a prijatím dodatku k tomuto VZN. 

3. Zmeny názvov ulíc a verejných priestranstiev možno uskutočniť len po prerokovaní obecným 

zastupiteľstvom a prijatím dodatku k tomuto VZN alebo prijatím nového VZN. 

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN obce Liptovský Peter  č. 1/2022 o určení názvov ulíc, označovaní ulíc a stavieb 

na území obce Liptovský Peter bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce Liptovský Peter dňa 08.04.2022 a zvesený  dňa 25. 04. 2022. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Liptovskom Petre uznesením č. 9/2022 dňa 25. 04. 2022, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, 

pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšiny prítomných 

poslancov. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovský Peter č. 1/2022 nadobúda účinnosť 15. 

dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter a webovom sídle Obce Liptovský 

Peter. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

V Liptovskom Petre dňa 26.04.2022 

 

 

 

           Ing. Anna Papajová 

           starostka  



 

 

  

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam ulíc v Liptovskom Petre 

1. Tatranská ulica – cesta II. triedy 

2. Ulica Pri požiarnej zbrojnici – od PZ po urbársky dom 

3. Martinčekova ulica – od hlavnej cesty s. č. 17 popri parku k s. č. 224  

4. Ulica Nad ihriskom – od štátnej cesty II. triedy popri garážach po s. č. 182  

5. Záhradná ulica -  od s. č. 176  až po č. 286  a po č. 231   

6. Ulica  Do Pešti - od   Martinčekovej ulice  s. č. 154 popod obecný úrad dole do Pešti obe 

vetvy (po s. č. 118  a č. 213)  

7. Ulica Na  Fľak – od s. č. 78,  260 

8. Lesná ulica – od  Martinčekovej ulice (pod s. č. 272) smer na pílu ku firme Maura 

9. Tichá ulica -  od s. č. 26 po štátnu cestu II. triedy  po s. č. 206 

10. Ulica Za kostolom - od štátnej cesty II. triedy po kostol 

11. Nová ulica – od štátnej cesty II. triedy (s. č. 397 ) smerom na západ aj s novými 

rodinnými domami 

12. Ulica Panský kút – od KD po s. č. 95 

13. Športová ulica – od Novej ulice poza autobusovú zastávku k bytovým domom s. č.  11 – 

14, 240 – 243, 401, 464 

14. Cintorínska ulica – od štátnej cesty II. triedy po lavicu cez Belú 

15. Družstevná ulica – štátna cesta II. triedy smer do Jamníka  

16. Ulica Na Kaleník – od štátnej cesty III. triedy na Kaleník 

17. Sídlisko Močiare – od Novej ulice cez sídlisko po odbočku na Jamník 



 

 

Príloha č. 2 

 



 

 

Príloha č. 3 

 
Príloha č. 4 

 
 

Príloha č. 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


