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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sered
c. 1/97

o oznal':ovanf ulfc' cl inýcl1 verejnýcl1 priestranstiev
a cfslovaní stavieb.

Mestské zastupitelstvo v
zákonov c.221/1996 uznieslo

Seredi sa
na tomto

v zmysle Zákona SNR Zbierky
Všeobecne záväznom nariadení_

§ 1
Úvodné ustanovenie

Úcelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je na ózemí Mesta
Sereel. bližšie upravit oznacovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev a znacenie stavieb obytných a neobvLnÝch budov.

§ 2

Oznacovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev

(1) O urcovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev rozhoduje obec po prerokovaní s obyvatelmi obce alebo
jej casti po sóhlase okresného óradu.

(2) Oznacovanie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpecuje
obec na vlastné náklady.
V každej obci sa používajó orientacné tabule iba jedného vzoru
rozmerov 70 x 30 cm. /viel príloha c.l/.

(3)Pri oznacovaním ulíc a iných verejných priestranstiev je vlastník
povinný sóhlasit s umiestnením ulicnej tabule na jeho nehnutelnost.
tak. aby ulicná tabula bola viditelná z každej strany a oznacenie
ulice malo svoje opodstatnenie.

(4) Inštaláciu ulicných taból zabezpecuje obec na vlastné náklady.
Pri prípadnom porušení omiet.ky montážou tabule na nehnutelnost.
vlastníka stavby obec zabezpecí jej opravu na vlastné náklady.

.§ 3
Sópisné císla

(1) St.avby spojené so zemou pevným základom majó sópisné císlcL
Sópisným císlom treba oznacit každó samostatnó stavbu.

(2) Vlastníci rodinných domov a vlastníci stavieb urcených na
podnikanie só povinní do 1 mesiaca od právoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia stavby na vlastné náklady zabezpecit montáž tabulky
so sópisným císlom.

(3) Tabulky so sópisným císlom pre ich jednotnost zabezpecuje mesto-
Vlastník je povinný vyzdvihnót si tabulku so sópisným císlom na
mestskom órade - oddelení výstavby .ÚP a ŽP za odplatu.
Údržbu tabulky so sópisným císlom zabezpecuje vlastník stavby na
vlastné náklady.



~abulka musí by~ na nehnutelnos~ pripevnená tak, aby bola viditelná
z ulice.

(4) Pre bytové domy
príslušn9 správca alebo
mestského úradu.
Tabulka súpisného císla
/v icl pr í loha C. 2/ .

zabezpecuje
vlastník,

tabulku
takt. i ež

so
na

súpisn9m císlol"!
vlast.né náklady II

je bielo-ciernej farby rozmerov 25 x 20 cm-

§ 4
Orientacné císla

(1) Pre orientáciu na uliciach a in9ch verejn9ch priestranstvách
oznacen9ch názvami má každá ob9vaná stavba a v nej každ9 samostatn~
vchod aj orientacné císlo.

(2) Orientacné císlo je farby bielo - cervenej rozmerov 25 x 20 cm.
/viel príloha c.2/
Orientacné císlo sa prideluje k súpisnému císlu a vlastník stavby
je povinn9 ho pripevni~ na nehnutelnos~ pod súpisné císlo.

Tabulku orientacného císla zabezpecuje mestsk9 úrad

Vlastník
nákladov

stavby si orientacné císlo hradí
zabezpecuje aj jej pripevnenie a údržbu.

z vlast.n9ch

§ 5

Spôsob císlovania

(1) O spôsobe císlovania stavieb súpisn9mi a orient.acn9mi císlami a
o vzore tabuliek rozhoduje obec.

(2) Súpisné císlo bielo-ciernej farby sa prideluje podla poradia v
zostave .

(3) Orientacné císlo bielo - cervenej fa~by sa prideluje podla
posledného orientacného císla na príslušnej ulici.

(4) Obec vedie evidenciu jednotliv9ch druhov císlovania a sústavne
ju udržiava v súlade so skutocn9m st.avom.

(5) Súpisné a orientacné císla ,ktoré sa pridelujú na základe
skolaudovania stavby sa nahlasujú na OV PZ SR Galanta,aby obcanovi
mohol byt na základe prideleného indexu na RD vysLaven9 Obciansky
preukaz a na danej adrese mohli by~ osoby. ktoré na danom pridelenom
SÚpis110m a orienlacnom císle b9vajú,prihlásené.
Pri búraní stavby sa súpisné a orientacné císlo zruší nahlásením
11aOkresné velit.elstvo PZ SR Galant.a a t9m zaniká. Osoby. ktoré dan9
objekt. ob9vali sa musia prehlásit na novú adresu.



(6) Pridelením sdpisného a orientacného císla sa vlastníkovi
nehnutelnosti vydá "Rozhodnutie o pridelení sdpisného a orientacnéh,'
císla". kt.oré predkladá vlast.ník nehnutelnosti príslušnému
katastrálnemu dradu v okrese za .dcelom zapísania danej nehnulelnosll
na list vlastníctva.

§ 6

S a n k cie

Porušenie ustanovení toht.o všeobecne záväzného nariadenia je u
fyzických osôb priest.upkom v zmysle § 46 zák.c. 372/1990 Zb. CI
priestupkoch v znení zmien a doplnkov a u právnických osôb deliktom
v zmysle § 13 a. zák.c. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov. .

§ 7

Záverecné ustanovenie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobdda dcinnose dnom

Vladimír Ben o
primátor mesta
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Príloha c.2

'.

Súpisné císlo rozmerov 25x20 cm
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Príloha c.3
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Orientacné císlo rozmerov 25x20 cm
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