Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 1, § 2b, § 2c a § 11 ods. 4
písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2022
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
a spôsob číslovania stavieb na území obce Šivetice

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Šivetice (ďalej len „obec“)
a jeho častí pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska,
adresy, sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby.
Článok II.
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
2. Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba ležiaca na území obce
spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
3. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove v poradí podľa osobitnej
evidencie.
4. Orientačné číslo je číslo pre lepšiu orientáciu na ulici.
Článok III.
NÁZVY ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú schválením VZN.
2. Každá ulica má svoj vlastný názov, alebo označenie druhu verejného priestranstva.
3. Zmenu názvu ulice a názov novej ulice predkladá obecný úrad.
Článok IV.
OZNAČOVANIE ULÍC
Obec Šivetice nemá toho času ulice určené názvami.

1

Článok V.
TABUĽKY SO SÚPISNÝMI ČÍSLAMI
1. Tabuľky so súpisnými číslami sa vyhotovujú na náklady obce a stavebník ich získa bez
náhrady. Uvedené platí aj pri výmene už nečitateľnej tabuľky so súpisným číslam.
2. Tabuľky so súpisnými číslami sa zhotovujú z trvanlivého materiálu.
3. Pripevnenie a údržbu tabuľky zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
4. Tabuľku so súpisným číslam stavebník pripevní na stavbu tak, aby bola z komunikácie
dobre viditeľná, spravidla na ľavej strane stavby.
Článok VI.
URČENIE SÚPISNÝCH ČÍSIEL
1. Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené,
stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty,
miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce.
Článok VII.
ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA
1. Stavebník je povinný písomne požiadať o určenie súpisného čísla bezodkladne –
najneskôr do 3 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a obec vydá súpisné číslo
najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti, vždy tak, aby stavba bola označená
súpisným číslom do jedného mesiaca od jej kolaudácie.
2. Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a rodné číslo stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov,
adresu sídla a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b) charakter stavby,
c) parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená s označením katastrálneho
územia,
d) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov stavebného úradu, ktorý ho
vydal,
e) označenie dňa, kedy kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
f) dátum a podpis stavebníka.
Článok VIII.
OZNÁMENIE O URČENÍ ZMENE A ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA
1. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do IS
Register adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.
2. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla, vydá rozhodnutie v súlade s § 6 ods.
4 Vyhlášky1).
3. Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti
zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa v súlade s §
6 ods. 4 Vyhlášky. Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo zápisom do registra adries
z dôvodu prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne vlastníkovi budovy.
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4. Ak obec žiadosti o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla nevyhovie, vydá o tejto
skutočnosti rozhodnutie v súlade s § 6 ods. 4 Vyhlášky.
5. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla, vydá o tom oznámenie o zápise do
registra adries, ktoré doručí žiadateľovi.
Článok IX.
SPȎSOB ČÍSLOVANIA SÚPISNÝMI ČÍSLAMI
1. Obec prideľuje súpisné číslo stavbe podľa poradia, v akom bolo číslo vydané.
2. Obec Šivetice má jednu časť obce a to: časť -Šivetice
ktoré patria pod jedno katastrálne územie Šivetice. Číslovanie
stavieb v obci Šivetice sa začína číslom 1 .
Článok X.
EVIDENCIA ČISLOVANIA STAVIEB, ADRESNÝ BOD
1. Súpisné čísla sa vedú v evidencii súpisných čísiel.
2. Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries.
3. Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy,
ktorej je určené súpisné číslo.
4. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti
o pridelenie súpisného čísla.
5. Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých treba o to požiadať. Podkladom na zameranie
adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného
rozhodnutia zameraná
Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2022.
3. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Šivetice“ bol
vyvesený dňa 14. 02. 2022.
4. Na tomto VZN obce Šivetice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice dňa
15.03.2022 uznesením číslo 125/3/2022.
V Šiveticiach 15. 03. 2022
Ľudevít Sendrei
starosta obce
---------------------------------------------------------------------------1)

Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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