Vážený občan, rodina,
v dotazníku k určeniu ulíc v obci Ražňany, ktorý Vám bol rozposlaný 29.1.2021 sme Vás
informovali o harmonograme a postupu pri schvaľovaní názvov ulíc v našej obci. Bol
vykonaný prieskum verejnosti (dotazník), ktorý názvoslovná komisia vyhodnotila a vybrané
názvy ulíc zaslala na kontrolu písomnej správnosti do jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
SAV Bratislava. Zákonodarca pri kreovaní celého mechanizmu označovania ulíc a ich
verejných priestranstiev jasne definoval, že označenie ulíc je tak významné, že sa musí diať cez
formu všeobecného záväzného nariadenia. Ak má teda obec alebo mesto v pláne určiť novú
ulicu musí sa to udiať cez VZN danej obce. Na VZN č. 1/2021 sa obecné zastupiteľstvo uznieslo
na zasadnutí konanom dňa 14.5.2021. Začali sa procesy určenia adresných bodov. Vyhláška
MV č. 31/2003 Zb. z. ustanovuje podrobnosti o označení ulíc a iných verejných priestranstiev.
Určuje presný postup pri označovaní napr.: každá ulica označená názvom má samostatný
číselný rad orientačných čísel, ktorý sa začína č. 1. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere
od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla. Tieto
činnosti vykonávali pracovníci obecného úradu. Po zdokumentovaní všetkých devätnástich ulíc
obec zaslala na Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy žiadosť o zápis do
registra adries. V mesiaci jún 2022 nám bolo oznámené, že naše ulice sú zapísané v registri.
Obec začala obstarávať tabule s názvom ulíc a orientačné čísla, ktoré po dodaní budú
distribuované do každého rodinného domu.
Ten najdôležitejší krok z pohľadu občana nás čaká v nasledujúcom období. Starosta obce
inicioval pracovné stretnutie na Okresnom úrade Sabinov s prednostkou Mgr. Beátou
Pribulovou a pracovníčkou na oddelení dokladov. Z dôvodu veľkého náporu v letných
mesiacoch jún, júl, august a dlhých čakacích radoch odporúčali občanom obce Ražňany začať
vybavovať priebežne zmeny v dokladoch od druhej polovice augusta. V prípade nutnosti
skoršieho termínu oddelenie dokladov neodmietne vykonať zmenu. Z rokovaní vyplynulo aj
niekoľko dôležitých informácií:
-

na oddelení dokladov nebudú vyžadovať potvrdenie o trvalom pobyte občana obce,
to znamená, že nie je potrebné navštíviť obecný úrad a toto potvrdenie vyžadovať,
vydanie zmeny adries v dokladoch je bezplatné,
z dôvodu veľkého náporu je možné sa objednať aj cez stránku www.slovensko.sk
na určitý deň a hodinu a tým predísť dlhému čakaniu,
približná doba čakania za novým OP je 30 dní.

Dňa 29.10.2022 sa budú konať voľby do samosprávy obcí a krajov, kde pri volení
je potrebné predložiť platný občiansky preukaz s aktuálnymi údajmi (aj názvy ulíc).
Potenciálni uchádzači o kandidatúru na starostu obce alebo poslanca do obecného
zastupiteľstva, ktorú je potrebné doručiť do 30.8.2022 musia na kandidátsku listinu uvádzať
novú adresu (kto nemá vedomosť o novej adrese, môže sa informovať na obecnom úrade
na tel. č. 051/4521214).

V Ražňanoch 4.8.2022

Radovan Rokošný
starosta obce
v. r.

