VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2019
o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev
Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina, v súlade s ustanoveniami § 2b, § 2c, §
6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou 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 záväzne nariadenie
§1

Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje stavbám vzor
súpisného čísla, vzor orientačného čísla a určuje názvy ulíc, nachádzajúcich sa v
katastrálnom území obce Pribylina.
§2

Vymedzenie základných pojmov
1. ) Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie súvislá komunikácia s priľahlými
stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie. Ako
ulica môže byť pomenovaná aj iná ako miestna komunikácia v prípade, že je to
nevyhnutné v záujme zabezpečenia jednoznačnej orientácie (resp. adresy) v
meste.
2. ) Adresou sa na účely tohto VZN rozumie určenie súpisného a orientačného
čísla ku konkrétnej ulici.
3. ) Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje
každej budove podľa poradia, v akom sa mestu doručila žiadosť stavebníka
alebo vlastníka (ďalej len „vlastník”) s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky.
Súpisné číslo nemá orientačný, ale evidenčný charakter.
4. ) Na účely orientácie na ulici sa budove určuje orientačné číslo v zmysle § 5
ods. 1 vyhlášky.
5. ) Budovou sa na účely tohto VZN rozumie pozemná stavba definovaná v § 43a
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

§3
Názvy ulíc
Obec určuje nasledovné názvy ulíc:
- 1. Ulica Emila Janotku - od súp.č. 1 po súp.č. 20, od súp.č. 22 po súp.č.52 a
súp.č. 54,56,58,60,62,64,66,68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92,94, 96, 98, 100 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122,
124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 173, 486, 487, 501.
- 2. Ulica Dr. Jána Lajčiaka - súp.č. 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111,
113, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,
147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171.
- 3. Ulica Dr. Jána Rumanna - súp.č. 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214,
216, 218, od súp.č.220 po súp.č. 271, súp.č. 274, 275, 276, 309, 520
- 4. Hlavná ulica - súp.č. 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162,
164, 166, 168, 170, 172, od súp.č.174 po súp.č. 199, súp.č.201, 203, 205,
207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 272, 273, od súp.č.439 po súp.č.441,
súp.č. 446, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 475, 479, od súp.č.505
po súp.č.509.
- 5. Záhumnie - súp.č. 300, od súp.č. 302 po súp.č. 308, od súp.č. 310 po súp.č.
356
- 6. Tichá ulica - súp.č. 21, 358, 359
- 7. Družstevná ulica - od súp.č. 277 po súp.č. 299, súp.č. 301
- 8. Okružná ulica - súp.č. 365, 367, 369, 371, od súp.č. 375 po súp.č. 383, od
súp.č. 385 po súp.č. 387, súp.č. 392, 394.
- 9. Tatranská ulica - od súp.č. 448 po súp.č. 451, súp.č. 453, 455, 457, 459,
461, 463, 465, 467, 469, 471, 489, 502, od súp.č. 510 po súp.č. 519, súp.č.
521, 522,523,531,533.
- 10. Obecná ulica - súp.č. 384, 388, 390, 391, 393, 397.
-11. Ulica Mateja Šuňavca - od súp.č. 398 po súp.č. 426, súp.č. 430, 432, 434,
436, 438
- 12. Na Plavé - súp.č. 442, 443, 445, 444, 447
- 13. Ohradná ulica - súp.č. 468, 470,472,473,474,476,477,504
- 14. Mlynská ulica - od súp.č. 360 po súp.č. 364, súp.č. 368
-15. Limbová ulica - ulica ktorá prechádza okrajom lokality Tri vody
- 16. Smreková ulica - prvá ulica od hlavnej cesty v lokalite Tri vody
- 17. Javorová ulica - druhá ulica od hlavnej cesty v lokalite Tri vody
- 18. Borovicová ulica - tretia ulica od hlavnej cesty v lokalite Tri vody
- 19. Jedľová ulica - štvrtá ulica od hlavnej cesty v lokalite Tri vody
- 20. Za vodou - piata ulica od hlavnej cesty v lokalite Tri vody
-21. Ulica Medzi záhradami - dlhá ulica od začiatku IBV Medzi záhradami
smerom
na sever
- 22. Priebežná ulica - ulica od začiatku IBV Medzi záhradami súbežne
s cestou 2. triedy

J

4

Označovanie ulíc
1) Názvy ulíc v obci sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym
podkladom, modré písmená nachádzajúce sa v modrom ráme rovnakého
vzoru.
2) Začiatok a koniec ulice je označený tabuľkami s rozmermi 25x10 cm. Vzor
tabuliek tvorí prílohu č. 2.
3) Ulice sú zakreslené v prílohe č. 5 a 6 tohto nariadenia.
4) Tabuľka s názvom ulice má rozmery 70x30 cm, výška písmen 9 cm.
5) Vzor tabuľky s označením názvu ulice tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
§5
Číslovanie stavieb
v

Obec určuje stavbám, nachádzajúcim sa v katastrálnom území obce Pribylina
vzor súpisného čísla a vzor orientačného čísla.
§6

Označovanie stavieb súpisnými číslami
1) Súpisné čísla sú označené na smaltovaných tabuľkách s modrým podkladom
a s bielymi arabskými Číslicami vysokými 10 cm rovnakého vzoru.
Tabuľka súpisného čísla má rozmery 25x20 cm.
2) Vzor tabuľky súpisného čísla tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.
§?

Označovanie stavieb orientačnými číslami
1) Orientačné čísla sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym
podkladom, červenou obrubou a s červenými arabskými číslicami
vysokými 10 cm rovnakého vzoru. Tabuľka orientačného čísla má
rozmery 25x20 cm.
2) Vzor tabuľky orientačného čísla tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.
§8

Záverečné ustanovenia
1) Každá zmena názvu ulice a verejného priestranstva, a každá nová ulica a
verejné priestranstvo bude určená VZN v úplnom znení.
2) Vlastníci stavieb nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Pribylina sú
povinní dať do súladu čísla na svojich stavbách s § 6 ods. 2 tohto
nariadenia.
3) Kto zničí, poškodí alebo svojvoľne odstráni tabuľku uvedenú v § 3, v § 5, v §
6 a v § 7 tohto nariadenia alebo umiestni na stavbu tabuľku iného vzoru,

ako je uvedený v § 5 a § 6 tohto nariadenia sa dopúšťa priestupku podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Pribylina na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 uznesením č. 87/2019.
5) Týmto VZN sa ruší a nahrádza VZN obce Pribylina č. 1/2013 očíslovaní
stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev zo dňa
25.03.2013.

V Pribyline, december 2019

L/

4
Ing. Milan Kohút
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.11.2019
VZN schválené dňa 12.12.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 13.12.2019
VZN nadobúda účinnosť 01.03.2020

Príloha č. 1 —vzor tabuľky s názvom ulice
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Príloha č. 2 - vzor tabuľky s vyznačením smeru ulice

Príloha č. 3 - Vzor tabuľky súpisného čísla:

Príloha č. 4 - Vzor tabuľky orientačného čísla:

