VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PREDAJNÁ

č. 5/2016

o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 2b, § 2c a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje stavbám vzor
súpisného čísla, vzor orientačného čísla a
určuje názvy ulíc, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území obce Predajná.
§2
Názvy ulíc
Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami určenými územným
plánom na zastavanie.
Názov ulíc a iných verejných priestranstiev určuje OZ s prihliadnutím na historicky
používané označenia ulíc alebo verejných priestranstiev, prípadne s prihliadnutím na veci,
historické skutočnosti, návrhy obyvateľov a pod.
Určiť nový názov ulice alebo verejného priestranstva alebo zmeniť ich názov je možné iba
dodatkom k tomuto VZN.
Označovanie ulíc alebo verejných priestranstiev vykonáva obec Predajná na vlastné náklady.
Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na budovu, ktorá sa nachádza najbližšie
k miestu vyústenia ulice a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica,
označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení
ulice.
Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.

Obec určuje nasledovné názvy ulíc:
Bečov
Borgondia
Bórovie
Farská
Kalvárska
Kramlište
Námestie Juraja Pejku
Podhrádok
Školská
Zabečov
Zábrežná
Uvedený zoznam ulíc tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
§3
Označovanie ulíc
1) Názvy ulíc v obci sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom,
modré písmená nachádzajúce sa v modrom ráme rovnakého vzoru.
2) Začiatok a koniec ulice je označený tabuľkami s rozmermi 25x10 cm. Vzor tabuliek
tvorí prílohu č. 2.
3) Ulice sú zakreslené v prílohe č. 5 tohto nariadenia.
4) Tabuľka s názvom ulice má rozmery 70x30 cm, výška písmen 9 cm.
5) Vzor tabuľky s označením názvu ulice tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
§4
Číslovanie stavieb
Obec určuje stavbám, nachádzajúcim sa v katastrálnom území obce Predajná vzor
súpisného čísla a vzor orientačného čísla.
§5
Označovanie stavieb súpisnými 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
súpisného čísla má rozmery 25x20 cm.
2) Vzor tabuľky súpisného čísla tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.
§6
Označovanie stavieb orientačnými číslami
1) 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 rozmery 200x160 mm.
2) Vzor tabuľky orientačného čísla tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.
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§7
Zameranie adresného bodu
Vyhotovenie zamerania adresného bodu a geografickej osi ulice je v zmysle Zákona č.
125/2015 povinný zabezpečiť stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného
čísla a orientačného čísla.
Žiadosť stavebníka o určenie súpisného a orientačného čísla obsahuje:
a.) Meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov,
sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou
b.) Predmet žiadosti
c.) Prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve
k pozemku a kolaudačné rozhodnutie.
d.) Vyhotovenie zamerania adresného bodu v zmysle zákona č. 125/2015
Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného čísla alebo orientačného čísla budove
obsahuje:
a.) Názov obce a jej číselný kód
b.) Názov ulice a názov katastrálneho územia v ktorom sa budova nachádza
c.) Parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená. Ak je budova postavená
na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov.
d.) Označenie budovy podľa účelu, na ktorý bola postavená ( napr. : rodinný dom,
chata, rekreačný dom, administratívna budova...)
e.) Dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal
f.) Meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov,
sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou
g.) Výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla
h.) Odôvodnenie
i.) Poučenie o opravnom prostriedku
j.) Dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej
pečiatky s erbom obce.
Voči určeniu čísla budove nie je prípustný riadny opravný prostriedok a je právoplatné
nasledujúci deň po jeho určení.
Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne
a o tejto skutočnosti upovedomiť vlastníka budovy.
Obec Predajná zašle rovnopis o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo
orientačného čísla príslušnej správe katastra.
§8
Evidencia číslovania budov
1) Evidencia súpisných a orientačných čísel sa vedie na evidenčných listoch alebo
iných elektronických médiách.
2) Evidencia súpisných čísel a orientačných čísel obsahuje údaje uvedené
v rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného
čísla.
3) Obec Predajná poskytuje orgánom štátu i občanom údaje z evidencie súpisných
čísel a orientačných čísel potrebné na úradné konanie alebo vedenie ich evidencií
a registrov.

§9
Záverečné ustanovenia
1) Vlastníci stavieb nachádzajúcich sa na katastrálnom území obce Predajná sú povinní
do 6. mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia dať do súladu čísla na
svojich stavbách s § 6 ods. 2 tohto nariadenia.
2) Kto zničí, poškodí alebo svojvoľne odstráni tabuľku súpisného alebo orientačného
čísla alebo umiestni na stavbu tabuľku iného vzoru, ako je uvedený v prílohe tohto nariadenia
sa dopúšťa priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Predajná na svojom zasadnutí dňa 16.6. 2016 uznesením č. 46/2016
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Predajnej 16.6.2016
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.06.2016
Zvesené z úradnej tabule dňa 15.06.2016
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