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Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku podľa § 6 ods. 1 a 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 Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších
právnych predpisov vydáva pre územie obce Spišský Štvrtok toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 3/2017
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2010
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v obci Spišský Štvrtok.
(ďalej len „nariadenie“).

PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v obci Spišský Štvrtok sa mení a dopĺňa takto:
I.

Tretia časť Číslovanie stavieb, § 7 sa mení takto:
Pôvodné znenie:
§7
Vymedzenie pojmu „číslovanie stavieb“
1. Číslovaním stavieb sa rozumie:
a) rozhodovanie OBCE o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe,
vydanie rozhodnutia o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel a udržiavanie evidencií
v súlade so skutočným stavom.
sa nahrádza novým znením:
§7
Číslovanie a označovanie stavieb
1. Číslovanie stavieb:
a) Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.
b) Súpisné a orientačné čísla sa určujú stavbám na základe kolaudačného
rozhodnutia a žiadosti vlastníka budovy.
c) Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže OBEC určiť
stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
d) Súpisné číslo sa určuje každej budove.
e) Orientačné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia budovy v jednotnom číselnom
rade ulice.
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2. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov,
sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet žiadosti,
c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú
 doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 zameranie adresného bodu a
 údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a
podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
3. Označovanie stavieb
a) Tabuľky so súpisnými číslami rovnakého vzoru obstaráva OBEC na vlastné
náklady.
b) Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.
c) Tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak,
aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
II. Ruší sa znenie § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 a § 14.
III. V Štvrtej časti Záverečné ustanovenia sa mení číslovanie § 15 na § 8.

DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský Štvrtok dňa
12. júna 2017 uznesením číslo 21/2017.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Spišskom Štvrtku, dňa 12. júna 2017

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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