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Obecné zastupiteľstvo v Mudrovciach na základe § 6 ods.6  § 2c a §2d  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  ustanoveniami §2c zákona SNR          
 č. 125/2015 Z. z. o registri adries a súlade s Vyhláškou MV SR 141/2015 , ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z.,   vydáva toto 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 
 

 č. 03/2020 
 

o určovaní súpisných čísiel  
 

na území obce M U D R O V C E 
 

ktorým ustanovuje podrobnosti o určení, zmene, 
 alebo zrušení súpisného čísla bytovým a nebytovým budovám v katastrálnom území obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



§ 1 

Účel a rozsah pôsobnosti 

 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „nariadenie“ ) je stanoviťpravidlá, podľa ktorých sa 

postupuje pri označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na celom území obce Mudrovce. 

2. Evidenciu súpisných čísiel vedie Obecný úrad Mudrovce . 

 

§ 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Súpisné číslo sa určuje každej budove, ktorá je stavbou v zmysle § 43a ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

2.  Obec Mudrovce  používa na označovanie budov uvedených v odseku 1 súpisné čísla 

 

§ 3 

Žiadosť o určenie súpisného čísla 

 

1.  Stavebník je povinný písomne požiadať o určenie súpisného čísla bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa 

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) predmet žiadosti 

c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia 

                d) prílohy uvedené v žiadosti: 

- doklad o vlastníctve k pozemku (resp. doklad o inom práve k pozemku) 

- právoplatné „Kolaudačné rozhodnutie“ na budovu , a pri rozostavenej stavbe stavebné  

povolenie 

- zameranie adresného bodu 

-údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty / v prípade ak áno, tak uviesť číslovanie bytov  

        s uvedením podlažia 

e) dátum a podpis stavebníka. 

3. V prípade kladne vybavenej žiadosti, rozhodne obec zápisom do registra adries, o čom upovedomí stavebníka 

v lehote 30 dní od doručenia úplnej žiadosti . 

4. V prípade, ak obec nevyhovie žiadosti vydá rozhodnutie. 

5. V prípade ak stavebník nepožiada o vydanie súpisného čísla obec určí súpisné číslo bez žiadosti. 

6. Obec môže zmeniť alebo zrušiť pridelené súpisné číslo len v odôvodnených prípadoch,po predchádzajúcom 

upovedomení vlastníka stavby. 

 

§ 4 

Označovanie stavieb súpisnými číslami 

 

1.  Obec prideľuje súpisné čísla stavbe podľa poradia, v akom bola obci doručená žiadosťstavebníka. 

2.  Stavba, ktorej obec pridelila súpisné číslo, musí byť označená tabuľkou so súpisným 

číslom. Vyhotovenie tabuľky so súpisným číslom zabezpečí obec na vlastné náklady v prevedení v čierno – bielej 

farbe, tabuľka rozmerov 20 cm x 25cm. 

 



§ 5 

Spoločné ustanovenia 

 

1.  Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje tak, aby bola z ulice dobre viditeľná a nepôsobila rušivo na vzhľad    

budovy. 

2.  Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo možno aj jedným rozhodnutím. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Mudrovce . 
2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Mudrovciach,   
dňa 14. 12. 2019 uznesením číslo 035/2019 
3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. januára 2020 
 
 

 

 

                                                                                                                                    Ing. Iveta HORVATOVÁ 

                                                                                                                                            starostka obce 

 


