
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

14. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 05.05.2020 

  

Návrh  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2020 ( ďalej len „VZN“) , 

ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc 

a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín  

v znení VZN č. 3/2014  VZN č. 2/2016 a VZN č. 4/2019 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

Spravodajca: PaedDr. Peter Varju - predseda komisie kultúry 

 

Vypracovala: Referát kultúry a športu 

 

 

 

Dôvodová správa:  

Komisia navrhla doplniť podmienky určenia názvov ulíc stanovené v § 3 VZN č. 9/2009.  

Podľa § 2b  a § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obec určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 

nariadením. 

Na území mesta Šamorín vznikla nová zástavba rodinných domov pod názvom  Obytný park -

-„Agátový háj“, kde je vytvorená ulica, pre ktorú bol komisiou kultúry pri MsZ v Šamoríne  

navrhnutý názov, ktorý je zapracovaný do predloženého návrhu VZN  č. 3/2020. Návrh VZN 

bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený 

vyvesením na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke  mesta Šamorín dňa 17.03.2020, 

ku ktorému neboli zaslané žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 prerokovalo návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3 /2020 (ďalej len „VZN“),  ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 VZN č. 2/2016 a  VZN 

č.4/2019 

 
A) schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2020 (ďalej len „VZN“),                         

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc                                     

a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 VZN č. 

2/2016 a   VZN č. 4/2019 v predloženom znení, resp. s týmito zmenami a doplnkami. 
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N á v r h 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2020 ( ďalej len „VZN“) , 

ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2016 VZN č. 4/2019 

 

 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 17. 03. 2020 

                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  17. 03. 2020                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do (včítane):  27. 03. 2020 

        Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na základe § 2b , § 4 ods. 5 písm. a) bod 1, § 6 

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 

2/2016 VZN č. 4/2019 ( ďalej len „VZN“) 

 

Čl. I 

         Týmto VZN sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Šamorín v znení VZN č. 3/2014,  VZN č. 2/2016 a 

VZN č. 4/2019 nasledovne: 

V § 3 sa dopĺňajú odseky 11 až 14, ktoré znejú: 

11. Pri pomenovaní verejného priestranstva sa prihliada na charakter, históriu, tradície 

mesta, ako aj na geografické názvy tradične používané v meste. Názov má podľa 

možnosti odkazovať na umiestnenie daného verejného priestranstva v rámci územia 

mesta a na miestne historické súvislosti. Verejné priestranstvá sa môžu pomenovať po 

predmete, zveri, rastline, historickej udalosti, geografickom názve alebo pojme. 

12. Názov verejného priestranstva nemôže obsahovať dátum. 

13. Názov verejného priestranstva je možné zmeniť iba v mimoriadne odôvodnenom 

prípade. 

14. Verejné priestranstvo môže byť pomenované výlučne po takej osobe, ktorej život 

alebo pôsobenie sú spojené s mestom Šamorín, resp. ktorá svojou prácou sa zaslúžila 

o dobré meno mesta a: 

a) mala vynikajúce zásluhy v akejkoľvek oblasti života a je všeobecne 

uznávanou osobou v rámci mesta, 

b) ktorá vykonala významný čin v oblasti vedy, umenia, športu alebo 

spoločenského života a jej osoba si zaslúži úctu a zachovanie jeho pamiatky. 

 

 

§ 4 ods. 1 sa dopĺňa o ďalšiu  novovytvorenú ulicu podľa situačného plánu, a to: 

    Podlesná ulica – Erdőalja utca  

 

ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN.  
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Čl. II 

 

1. Na tomto VZN mesta Šamorín sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín dňa ....  

    pod č. ...... 

 

2. Toto VZN mesta Šamorín nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej  

    tabuli  mesta Šamorín, dňa ...... 

 

   

Príloha: Situačný plán 

 

 

                                                                                          Csaba Orosz 

                                                                                      primátor mesta                     
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Vitaanyag 

Somorja Város Képviselő-testületének 

14. ülésére 

 Somorja, 2020. május 5. 

  

Tervezet 

Somorja Város 3/2020. sz. önkormányzati rendelete  

(a továbbiakban „rendelet“) , 

amely módosítja az utcák és egyéb közterületek nevének meghatározásáról 

szóló 9/2009. sz. rendeletet és annak későbbi, 3/2014, 2/2016 és 4/2019. sz. 

módosításait 

 

Beterjesztő: Orosz Csaba polgármester 

Előadó: PaedDr. Varju Péter – a kulturális bizottság elnöke 

 

A javaslatot 

előkészítette: 

Kulturális és sportreferatúra 

 

Indokolás:  

A bizottság javaslatot tett az utcanevek meghatározására vonatkozó feltételek módosítására, 

amelyet a 9/2009 számú rendelet 3. §-a tartalmaz.  

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. törvény 2b §-a, valamint a 4. § (5) bek. a) 

pont 1. alpont szerint az utcák és egyéb közterületek nevét és azok módosítását a község 

rendeletben határozza meg.  

Somorja Város területén egy új családi házas övezet létesült Akácliget lakópark néven. Ennek 

területén kialakítottak egy utcát, amelynek nevére javaslatot tett a város kulturális bizottsága, 

a javaslatot a 3/2020. sz. tervezet is tartalmazza. A rendelettervezet a községi 

önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 6. § (3) bek. értelmében 2020. március 

17-én kifüggesztésre került a Város hirdetőtábláján és felkerült a Város honlapjára, 

a javaslattal kapcsolatban semmilyen lakossági vélemény nem érkezett. 

Határozati javaslat: 

Somorja Város Képviselő-testülete 2020. május 5-i ülésén megvitatta Somorja Város 3/2020. 

sz. önkormányzati rendeletének tervezetét (a továbbiakban „rendelet“), amely módosítja az 

utcák és egyéb közterületek nevének meghatározásáról szóló 9/2009. sz. rendeletet és annak 

későbbi, 3/2014., 2/2016. és 4/2019. sz. módosításait. 

 

A) Somorja Város Képviselő-testülete a 3/2020. sz. önkormányzati rendelet tervezetét (a 

továbbiakban „rendelet“), amely módosítja az utcák és egyéb közterületek nevének 

meghatározásáról szóló 9/2009. sz. rendeletet és annak későbbi, 3/2014., 2/2016. és 

4/2019. sz. módosításait 

az előterjesztett változatban elfogadja/  

elfogadja oly módon, hogy az alábbi módosításokat és kiegészítéseket fűzi hozzá 
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T e r v e z e t  
Somorja Város 3/2020. sz. önkormányzati rendelete  

(a továbbiakban „rendelet“) , 

amely módosítja az utcák és egyéb közterületek nevének meghatározásáról szóló 9/2009. sz. rendeletet 

és annak későbbi, 3/2014, 2/2016 és 4/2019. sz. módosításait 

 

 

Az önkormányzati rendelettervezet:     

   -   kifüggesztve a város hirdetőtábláján: 2020. március 17. 

                          -  közzétéve a város honlapján: 2020. március 17. 

Az önkormányzati rendelettervezet véleményezési határideje: 2020. március 27-ig (bezárólag) 

        A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 2b §-a, 4 § (5) bek. a) 

pont 1. alpont, 6. § (1) bek. és 11. § (4) bek. g) pontja értelmében kiadja  

 

 

Somorja Város 3/2020. sz. önkormányzati rendeletét, 

amely módosítja az utcák és egyéb közterületek nevének meghatározásáról szóló 9/2009. sz. 

rendeletet és annak későbbi, 3/2014, 2/2016 és 4/2019. sz. módosításait (a továbbiakban 

„rendelet“) 

I. cikk 

       E rendelet módosítja az utcák és egyéb közterületek nevének meghatározásáról szóló 

9/2009. sz. rendeletet és annak későbbi, 3/2014, 2/2016 és 4/2019. sz. módosításait az 

alábbiak szerint: 

A 3.§ a (11)-(14) bekezdésekkel egészül ki, amelyek szövege a következő: 

15. A közterület elnevezésénél figyelembe kell venni Somorja város jellegét, történelmét, 

hagyományait, földrajzi neveit. Az elnevezésnek lehetőleg utalnia kell 

a közterület városon belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira. 

Közterületet tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről 

vagy fogalomról lehet elnevezni. 

16. A közterület neve dátumot nem tartalmazhat. 

17. A közterület nevének megváltoztatására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.  

18. Közterület kizárólag olyan személy nevét viselheti, akinek élete, munkássága 

valamilyen módon Somorja Városhoz kötődik, valamint aki munkásságával a város 

rangját emelte, hírnevét öregbítette, valamint: 

c) az élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és személye 

a városban közmegbecsülésnek örvend,  

d) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén 

kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal emléke megőrzésre méltó. 

 

A 4.§ (1) bekezdése egy, a beépítési terv szerint újonnan kialakítandó utca nevével egészül ki, 

amely a következő: 

    Podlesná ulica – Erdőalja utca  

 

A hivatkozott beépítési terv e rendelet elválaszthatatlan részét képezi.  
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II. cikk 

 

1. E rendeletet Somorja Város Képviselő-testülete ....-án/én ..... szám alatt fogadta el.  

 

 

2. E rendelet a város hirdetőtábláján való kifüggesztésétől számított 15. napon, ...................-

án/-én lép hatályba.  

 

   

Melléklet: Beépítési terv 

 

 

                                                                                         Orosz Csaba 
polgármester                                           




