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Obecné zastupiteľstvo obce ... na základe ust. § 2b a § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

a v súlade s ustanoveniami vyhl. MV SR

č.

31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a
o číslovaní stavieb v y d á v a t o t o

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 17/2008
o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce
Smolenice
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Súpisné číslo sa určuje každej budove, ktorá je stavbou v zmysle ust. § 43a ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych
predpisov.
2. Orientačné číslo slúži na účely orientácie na ulici.
Čl. 2
Žiadosť o určenie súpisného čísla
1.

Stavebník je povinný písomne požiadať o určenie súpisného čísla bezodkladne, najneskôr do 3
dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

2.

Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, rodné číslo, a miesto trvalého pobytu stavebníka, ak je fyzickou
osobou; názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je osobou právnickou,
b) druh stavby,
c) parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená s označením katastrálneho
územia,
d) dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, s označením stavebného úradu, ktorý ho
vydal a uvedením čísla kolaudačného rozhodnutia

e) uvedenie dátumu, kedy kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
f) dátum a podpis stavebníka.
3. Ak k stavbe nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie obec pridelí súpisné číslo k stavbe len
v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (zákon č. 50/1976 Zb.).ä
4. Obec môže zmeniť alebo zrušiť pridelené súpisné číslo len v odôvodnených prípadoch po
predchádzajúcom upovedomení vlastníka stavby.
Čl. 3
Označovanie stavieb súpisnými číslami
1. Obec prideľuje súpisné čísla stavbe podľa poradia, v akom bola obci doručená žiadosť
stavebníka.
2. Stavba, ktorej obec pridelila súpisné číslo musí byť označená tabuľkou so súpisným číslom.
Vyhotovenie tabuliek so súpisnými číslami zabezpečuje obec na vlastné náklady.
3. Obec zabezpečí na vlastné náklady tabuľku aj pri jej výmene z dôvodu nečitateľnosti.
4. Tabuľku so súpisným číslom preberie stavebník súčasne s rozhodnutím o súpisnom čísle
a zabezpečí jej pripevnenie na vlastné náklady.
Čl. 4
Označovanie stavieb orientačnými číslami
1. Žiadosť o pridelenie orientačného čísla musí obsahovať rovnaké údaje, ako žiadosť
o pridelenie súpisného čísla podľa čl. 2 bod 2 tohto nariadenia.
2. Orientačné číslo sa určuje každej budove na účely orientácie na ulici; ak má budova viac
vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
3. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína
číslom 1.
4. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla
a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
5. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného
hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.
6. Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, treba vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla
pre budúce stavby podľa ich počtu.
7. V prípade samostatne stojacich stavieb pridelí obec orientačné číslo s ohľadom na číselný rad
orientačných čísel tak, aby bola zabezpečená jednoduchá orientácia v obci.

8. Ak je potrebné v číselnom rade orientačných čísel vytvoriť nové orientačné číslo určí obec
nové číslo tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísel pripojí veľké
písmeno abecedy.
9. Tabuľku s orientačným číslom, jej pripevnenie a údržbu obstaráva na vlastné náklady
stavebník.
Čl. 5
Spoločné ustanovenia
1. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak,
aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
2. Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo a orientačné číslo možno aj jedným rozhodnutím.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice
dňa 24.06.2008.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Smolenice.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.07.2008 .

V Smoleniciach dňa 25.06.2008

Pavol Zárecký
starosta obce

