Obec Stráňavy na základe § 6 a § 2 b zákona SNR č. 369/199O Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Stráňavy toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 18/2012
o spôsobe číslovania stavieb súpisnými číslami na území obce Stráňavy
§1
Úvodné ustanovenia
1. Súpisným číslom sa musí označiť každá samostatná stavba na území obce Stráňavy
(ďalej len „obec“) spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
2. Číslovanie stavieb slúži obciam a orgánom štátu na získanie prehľadu o rôznych
stavbách spojených so zemou pevným základom a súčasne slúži obyvateľom na lepšiu
orientáciu na území obce.
3. Evidenciu súpisných čísiel vedie obec na evidenčných listoch alebo na počítačových
alebo iných médiách.
§2
Tabuľky so súpisnými číslami
1. Tabuľky so súpisnými číslami sa vyhotovujú na náklady obce . Uvedené platí aj pri
výmene už nečitateľnej tabuľky so súpisným číslom.
2. Obec dbá o to, aby tabuľky so súpisnými číslami sa vyhotovovali z trvanlivého
materiálu.
3. Tabuľku so súpisným číslom preberie stavebník spravidla s listinou o súpisnom čísle
a jej pripevnenie, vrátane údržby, si zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
4. Tabuľku so súpisným číslom stavebník pripevní na stavbu tak, aby boli z komunikácie
dobre viditeľné, spravidla pri ľavom okraji stavby a vo výške 2,5 metre od okolitého
terénu.
§3
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 jeho kolaudácie.
2. Bez kolaudačného rozhodnutia vydá obec súpisné číslo žiadateľovi iba na stavby,
ktoré boli postavené pred 1.1.1976.
3. Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, presnú
adresu vrátane PSČ, ak je stavebník, alebo žiadateľ fyzickou osobou, alebo
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a presnú adresu vrátane PSČ ak je
žiadateľ 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,
e. označenie dňa, kedy kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
f. dátum a podpis stavebníka, žiadateľa.
K žiadosti žiadateľ predkladá ako prílohu kolaudačné rozhodnutie.
1) V prípade keď sa žiadosť o určenie súpisného čísla podáva v zmysle odseku 2, k žiadosti
žiadateľ predkladá geometrický plán, alebo inú právnu listinu (kúpna zmluva, darovacia
zmluva, osvedčenie o dedičstve, list vlastníctva a iné), na základe ktorej nadobudol stavbu
do svojho vlastníctva.
§4
Spôsob číslovania súpisnými číslami
1) určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla vydá obec rozhodnutie s náležitosťami podľa
platnej právnej úpravy.
2) Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo možno len v odôvodnených prípadoch po
predchádzajúcom upovedomení vlastníka stavby.
3) Obec prideľuje súpisné číslo stavbe podľa poradia, v akom bolo číslo vydané.
4) Ak je potrebné v číselnom rade súpisných čísiel vytvoriť nové súpisné číslo z dôvodu
prestavby alebo stavebnej úpravy, obec ho vytvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo
susediacich súpisných čísiel pridá veľké písmeno abecedy.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Stráňavách.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách
dňa ....................... uznesením č. ........................

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .......................

V Stráňavách, dňa .....................

Ing. Papán Jozef v.r.
starosta obce

