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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Svinej podľa § 6 ods. 1 v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky 

Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva toto  

Všeobecne záväzné nariadenie o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Svinia 

 

Článok l 

Základné ustanovenia 

 

Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia 

 
1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri 

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce 

Svinia (ďalej len „obec“) a jej častí pre ľahšiu a presnejšiu  orientáciu v obci a pre 

správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo 

osoby. 

 

Článok 2 

Určovanie názvu ulíc a iných verejných priestranstiev 

 
1) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, 

na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. 

2) Neprípustné sú názvy  po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce 

mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy 

nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. 

3) Názvy ulíc sa určujú v štátnom jazyku, t.j. v slovenčine. 

4) Názvy ulíc určuje alebo mení obec na podnet obyvateľov obce alebo z dôvodu, že 

v obci vzniká v dôsledku výstavby nová ulica alebo nové verejné priestranstvo 

a dosiaľ nemá určený názov. 

5) Názvy ulíc možno určovať a meniť iba nariadením alebo dodatkom k tomuto VZN. 

      

6) Pred prijatím nového VZN alebo doplnenia tohto VZN obecné zastupiteľstvo zriadi 

názvoslovnú komisiu zloženú z poslancov obecného zastupiteľstva, prípadne aj 

odborníkov z radov občanov. Komisia má najmenej 3 členov. 

7) Názvoslovná komisia informuje o návrhu nového názvu ulice obyvateľov obce 

spôsobom v mieste obvyklým . Pri návrhu zmeny názvu ulice komisia prerokuje 

navrhnutý názov s občanmi, ktorých sa zmena dotýka. Názvoslovná komisia následne 

predloží návrh na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

 



Článok 3 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 
1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu. 
2) Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa plný neskrátený názov ulice. 
3) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len 

„budova“), 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.  
4) Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku. 

 

Článok 4 

Vymedzenie pojmu „číslovanie stavieb“ 
1) Číslovaním stavieb sa rozumie: 

a) Určenie súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe. 

b) Pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, vydanie 

oznámenia o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom. 

c) Vedenie evidencie súpisných čísiel a evidencie orientačných čísiel obcou 

a udržiavanie evidencií v súlade so skutočným stavom.  

2) Číslo stavieb sa delí na číslovanie budov – lehoty a povinnosti 

3) Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám 

a nebytovým budovám. 

4) Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa 

zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené. 

5) Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného 

čísla a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 

ak tak neurobí, obec určí súpisné a orientačné číslo bez žiadosti. 

6) Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným 

číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. 

 

 

Článok 5 

Určovanie súpisných čísel 
1) Súpisné číslo možno určiť len bytovým a nebytovým 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 v súlade s urbanistickými, architektonickými  

2) a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu 

obce. 

3) Samotné súpisné číslo sa neprideľuje: 

» nadstavbám, ktorým sa zvyšujú existujúce budovy, 

        
» prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo 

spojené s týmito budovami, 

» takzvaným výstavbám, ktoré vznikli takou stavebnou úpravou, pri ktorej sa zachováva 

vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy, 

» podľa zváženia konkrétnej stavby – drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú budovu (§ 139 b ods. 5 a 6 stavebného zákona), príslušenstvu budovy (teda veciam, 

ktoré určil vlastník hlavnej stavby, aby sa s ňou spoločne užívali) napríklad letná kuchyňa, 

garáž, udiareň a pod, 



» časti budovy (objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu 

byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením 

neznehodnotila celá budova), napríklad strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné tarasy, 

kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj 

vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy. 

4) Platí základné pravidlo, jednej stavbe je možné prideliť len jedno súpisné číslo. Nie je 

možné prideliť jedno súpisné číslo dvom stavbám. 

 

Článok 6 

Určovanie orientačných čísel 

 
1)  Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na 

orientáciu v obci a na konkrétnej ulici. 

2) Podmienkou zavedenia tohto druhu číslovania v obci je existencia ulíc a iných 

verejných priestranstiev, ktorým bol určený názov a ktoré sú týmto názvom označené. 

Orientačné číslovanie vychádza z číslovania z číslovania budov súpisnými číslami 

a úzko naň nadväzuje. 

3) Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína sa číslom 1.  

 

 

Článok 7 

Určenie súpisného a orientačného čísla 

 
1) Obec určí súpisné a orientačné číslo – vydáva sa na základe žiadosti stavebníka. 

2) Stavby postavené pred r. 1976 – určenie súpisného čísla na základe čestného 

vyhlásenia. 

3) V prípade ak žiadatelia nevlastnia kolaudačné rozhodnutie u staršej stavby – stavby 

postavenej po roku 1976, je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie dodatočného 

povolenia – stavby postavenej po roku 1976, je potrebné požiadať stavebný úrad 

o vydanie dodatočného povolenia na stavbu z príslušného stavebného úradu, prípadne 

doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva, napr. právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie, resp. v prípade staršej stavby osvedčenie stavby podľa § 104 zákona  

č. 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné 

rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym 

úradom,...! Uvedená stavba sa musí zlegalizovať v súlade so stavebným zákonom.  

4)  Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo 

v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby 

v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore 

s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi 

územného plánovania a osobitnými predpismi.  

 

 

   

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

 
1) Evidenciu určených názvov ulíc a prípadných zmien názvov vedie obec – Obecný 

úrad vo Svinej. 

2) Označenie ulíc názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady. 



3) Pripevňovanie orientačných tabúľ s určeným názvom na stavby nachádzajúce sa 

na ulici zabezpečí obec  podľa osobitných predpisov. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

 
1) Obecné zastupiteľstvo vo Svinej prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie na 

zasadnutí dňa 30.11.2015 a schválilo ho uznesením č. 7/2015 

2) Návrh VZN č 4/2015  bol na úradnej tabuli obce vyvesený dňa 20.10.2015 na 15 

kalendárnych dní. 

3) Schválené VZN č. 3/2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 01.12.2015. 

4) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 15.12.2015 

 

 

 

 

 

         Miroslav Nawrat 

                      starosta obce          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


