VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018
o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, určovaní súpisných a
orientačných čísiel na území obce Klenovec

Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec 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
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb pre ľahšiu a presnejšiu
orientáciu v obci Klenovec a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo
umiestnenia určitého objektu alebo osoby

§2
Vymedzenie základných pojmov
Označenie ulíc
Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne
prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.
Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce
alebo jeho časti, spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
Časťou alebo súčasťou samostatnej stavby je všetko, čo k nej podľa povahy a účelu
konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotila časť alebo
súčasť samostatnej stavby (priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, ,
práčovne, sušiarne, výťahy, kotolne, a pod.).
Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia,
alebo súviseli, či už svojím usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo
formou užívania.
Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí v akom bola obci
doručená žiadosť stavebníka.
Orientačné číslo sa určuje každej obytnej budove na účely orientácie na ulici a v
prípade, ak má budova viac hlavných vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému
vstupu.

(1) 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 Klenovec na vlastné náklady.
(2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na budovu, ktorá sa nachádza najbližšie k
miestu vyústenia ulice do stredu obce 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.
(3) Pred prijatím nového nariadenia , zmeny alebo doplnenia nariadenia o označovaní ulíc
alebo iných verejných priestranstiev zriadi ako svoj dočasný orgán názvoslovnú komisiu.
Názvoslovná komisia je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a odborníkov z radov
občanov. Komisia má najmenej troch členov. Názvoslovná komisia prerokuje navrhnutý
názov ulice alebo iného verejného priestranstva s obyvateľmi obce a to osobným
prerokovaním, alebo prostredníctvom regionálnej tlače alebo inými dostupnými
prostriedkami. Ak väčšina obyvateľov obce alebo jeho časti, ktorí sa k navrhovanému názvu
vyjadrili s ním súhlasí, názvoslovná komisia predloží návrh na schválenie obecnému
zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj vzor orientačnej tabule na označenie
názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorá sa bude na označenie názvov v celej obci
používať.
Obec určuje tieto názvy ulíc a verejných priestranstiev:
Intravilán:
Nám. K. Salvu
SNP
Obrancov mieru
Jánošíkova
Jána Švermu
1.mája
Červenej Armády
Nová Štvrť
Majer

Klenovčok
Malinovského
Sládkovičova
Kpt. Nálepku
Hviezdoslavova
Fučíkova
9.mája
Partizánska
Pasiečka

Extravilán:
Pavlínka
Čerešňovo
Viliamová
Paseka
Varta
Javorina
Cisárske
Pradidovo
Brezovian Potok

Halubenec
Čierna Skala
Pavlov Grúň
Podoltárne
Skorušina
Polianka
Ráztočné
Rovné
Laz

§3
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného 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 (viď. príl. č. 1) :
a) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu stavebníka, ak je fyzickou
osobou; názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
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 s uvedením čísla kolaudačného rozhodnutia,
e) uvedenie dátumu, kedy kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
f) doklad o vlastníctve pozemku(ov) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému
stavbou
g) zameranie adresného bodu /geodetické zameranie hlavného vstupu(ov) do budovy - § 3
ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona
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.
h) údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich
rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy
údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v
budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe
i) dátum a podpis stavebníka.
(3) Ak ku stavbe nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, obec pridelí súpisné číslo ku
stavbe len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (zákon č. 50/1976 Zb.).
(4) Obec môže zmeniť alebo zrušiť pridelené súpisné číslo len v odôvodnených prípadoch,
po predchádzajúcom upovedomení vlastníka stavby.
(5) Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice.

§4
Označovanie stavieb súpisnými číslami
(1) Obec prideľuje súpisné čísla stavbe podľa poradia, v akom bola obci doručená žiadosť
stavebníka. Rodinným domom sa prideľujú súpisné čísla od 1-1999. Rekreačným chatám
a nebytovým stavbám sa prideľujú súpisné čísla od 2000-3000.
(2) Stavba, ktorej obec pridelila súpisné číslo, musí byť označená tabuľkou so súpisným
číslom. Vyhotovenie tabuľky so súpisným číslom zabezpečí 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.
§5
Označovanie stavieb orientačnými číslami
(1) Žiadosť o pridelenie orientačného čísla musí obsahovať rovnaké údaje, ako žiadosť o
pridelenie súpisného čísla podľa § 3 ods. 2 tohto nariadenia.
(2) Orientačné číslo sa určuje každej obytnej budove na účely orientácie na ulici a v prípade,
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, orientačné čísla pre budúce stavby treba
vyčleniť v číselnom rade podľa ich počtu.
(7) V prípade samostatne stojacich stavieb obec pridelí 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, obec
určí nové číslo tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísel pripojí
veľké písmeno abecedy.
(9) Tabuľku s orientačným číslom obstará obec a poskytne ju stavebníkovi.

§6
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 Klenovec poskytuje orgánom štátu i občanom údaje z evidencie súpisných čísel a
orientačných čísel potrebné na úradné konanie alebo vedenie ich evidencií a registrov.

§7
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 dokladom.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Klenovec dňa 14. 6. 2018 uznesením č. 519/2018
(2) Prípadné zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Klenovec,

§9
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 23. 7. 2018.
Návrh na pripomienkovanie bol:
- zverejnený dňa:

29. 5. 2018.

- zvesený dňa:

15. 6. 2018.

Po schválení Obecným zastupiteľstvom bolo:
- zverejnené dňa: 6. 7. 2018.
- zvesené dňa: 21. 7. 2018.

V Klenovci, dňa: 23. 7. 2018.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Príloha č. 1

vzor žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu

Príloha č. 1 k VZN č. ...........
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐--------------------------------Meno a adresa žiadateľa aj telefonický kontakt
Fyzická osoba - uviesť presnú adresu trvalého pobytu, PSČ, Právnická osoba – názov, sídlo organizácie, IČO
Adresát
Obecný úrad Klenovec
Námestie Karola Salvu 1
980 55 Klenovec

Vec: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu

V súlade s § 6 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a verejných
priestorov, o číslovaní stavieb, žiadam o určenie súpisného a orientačného čísla:
na budovu/druh, typ budovy napr. rodinný dom/ ................................................, ktorá sa
nachádza na ulici ............................................. ......................................v Klenovci,
parcelné číslo...................................
katastrálne územie Klenovec
Termín dokončenia budovy (vydanie kolaudačného rozhodnutia, príp. rozhodnutia o povolení
užívať budovu) ..............................................................................................................

V ...................... ......................dňa ......................

.............................................................
Podpis žiadateľa

PRÍLOHY:
- Doklad o vlastníctve k pozemku (resp. doklad o inom práve k pozemku)
- Právoplatné „Kolaudačné rozhodnutie“ na budovu
- Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia)
- Zameranie adresného bodu (platí pri obytných stavbách)

