
            
 Všeobecne záväzné nariadenie 

                obce Nededza  č. 8/2011
      
         o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza 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 § 2 a 3 zákona č.31/2003 Zb. o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb, vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce.

Čl.1
Základné ustanovenia

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje  pri
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce.

Čl.2
Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev

1.  Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, 
     určenými územným plánom na zastavanie.
2.  Názvy ulíc sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce 
     osobnosti, na veci a pod.
3.  Každá ulica má svoj vlastný názov, ktorý sa uvádza na orientačných tabuliach   
     v štátnom jazyku a je umiestnená na budove, ktorá sa nachádza najbližšie 
     k miestu vyústenia ulice do stredu obce.
4.  Obec môže pre ľahšiu orientáciu v obci spravidla na križovatke ulíc osadiť na 
     samostatných stojanoch zapustených do zeme informačné tabule, ktoré 
     označujú umiestnenie významných budov, inštitúcií a iné údaje.
5.  Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje obec na vlastné 
     náklady.

Čl.3
           Číslovanie budov 

1.  Súpisné číslo sa určuje každej budove, okrem nadstavbám, prístavbám, 
     tzv.“vstavbám“, drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  
     stavbu a častiam budov (rôzne prípojky) od čísla 1.
2.  V prípade tzv. „zoskupených stavieb“ (výrobných areálov podnikov, pavilónov 
     škôl a pod.) sa súpisné číslo pridelí budove, ktorá má vlastný vchod do areálu    
     z verejnej komunikácie od čísla 500.



3.  Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Orientačné 
     číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1., pričom budovy 
     v smere od stredu obce na ľavej strane majú nepárne čísla a na pravej strane párne
     čísla jednotného číselného radu.
4.  Stredom obce sa rozumie parcela pod Obecným úradom.
5.  Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť 
     stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
6.  Ak sú na ulici pozemky určené na zastavenie, obec môže vyčleniť v číselnom 
      rade  súpisné a orientačné čísla pre budúce budovy, inak sa tieto čísla určujú 
      podľa  poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka o určenie súpisného 
      a orientačného čísla.
7.   V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že 
      k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké    
      písmeno  abecedy.
8.  Tabuľky so súpisným a orientačným číslom obstaráva obec na vlastné náklady,   
      stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu týchto tabuliek na vlastné náklady.
9.   Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného, orientačného čísla sa 
      vydáva na základe žiadosti stavebníka podľa § 6 vyhl. 31/2003 Zb.
10. Evidencia súpisných a orientačných čísiel sa vedie  na evidenčných listoch alebo 
      v elektronických médiách.

Čl.4
Záverečné ustanovenie

VZN č. 8/2011 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní
stavieb: 

a) návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.11.2011
b) bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nededzi dňa 15.12.2011
c) účinnosť nadobúda 01.01.2012

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nededzi.

V  Nededzi, dňa 15.12.2011

PhDr. Peter Vajda
                                                                                       starosta obce


