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Primátor mesta Sereď, Ing. Martin Tomčányi vydáva túto smernicu č. 11/2011 o číslovaní budov 
a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev. 

 

  
Čl.1 

Úvodné ustanovenie 
 
Účelom smernice o číslovaní budov a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev je na území 
mesta Sereď bližšie upraviť postup:  

1. pri číslovaní budov, 
2. pri vydávaní rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla 

budove, 
3. pri označovaní ulíc orientačnými tabuľami s názvom ulice a budov tabuľkami so súpisným 

a orientačným číslom. 
 
 

 Čl.2 
Číslovanie budov 

 
1) Mesto určuje budovám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel 

a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.  
2) Súpisné číslo sa určuje každej budove a prideľuje sa podľa poradia v zostave súpisných čísiel 

a podľa poradia, v akom bola na mestský úrad doručená žiadosť vlastníka budovy o určenie 
súpisného a orientačného čísla. 

3) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, 
určuje sa orientačné číslo každému vstupu.  

4) Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorá sa začína 
číslom 1. 

5) Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na 
pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel. 

6) Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného 
hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice. 

7) Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné 
čísla pre budúce budovy. 

8) V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu 
nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy.  

9) Hlásenie o pridelení alebo zmene súpisného a orientačného čísla budove sa zasiela na Okresné 
riaditeľstvo PZ v Galante, aby budove mohol byť pridelený index z Centrálneho registra 
obyvateľov a budov. Na základe prideleného indexu sa do budovy určenej na trvalé bývanie môžu 
občania prihlásiť na trvalý alebo prechodný pobyt.  

10) Pri zbúraní stavby sa súpisné a orientačné číslo zruší rozhodnutím mesta. Zaslaním hlásenia 
o zrušení súpisného a orientačného čísla na Okresné riaditeľstvo PZ v Galante zaniká budove 
index a tým aj možnosť prihlasovať sa na trvalé alebo prechodné bydlisko. 

 
 
 



Čl.3 
Vydávanie rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla budove 

 
1) Mesto Sereď vydá rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla 

na základe žiadosti vlastníka  budovy alebo na základe vlastného podnetu.  
2) Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla budove vydáva 

organizačné oddelenie a obsahuje: 
a) názov mesta, názov časti mesta a jeho číselný kód, 
b) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená, ak je budova postavená na viacerých 

pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov, 
c) označenie budovy, 
d) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal,  
e) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a IČO,  

                    ak je právnickou osobou, 
f) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla, 
g) odôvodnenie, 
h) poučenie o opravnom prostriedku, 
i) dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky 

s erbom mesta. 
3) Mesto Sereď zašle rovnopis rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo 

orientačného čísla Správe katastra v Galante, do 30 dní odo dňa jeho vydania.  
 
 

Čl. 4 
Označovanie ulíc orientačnými tabuľami s názvom ulice a budov tabuľkami so súpisným 

a orientačným číslom 
 

1) Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Názvy ulíc a ďalšie 
orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku. 

2) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu. Orientačné tabule s názvom 
ulice majú rozmer 70 cm x 30 cm.  

3) Označovanie ulíc a verejných priestranstiev zabezpečuje mesto na vlastné náklady a vlastník 
budovy je povinný súhlasiť s umiestnením orientačnej tabule na jeho nehnuteľnosť tak, aby bola 
tabuľa dobre viditeľná.  

4) Mesto môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami aj ďalšími orientačnými údajmi na 
samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy 
sídlisk, označenie smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré 
uľahčujú orientáciu v meste. 

5) Tabuľky so súpisným číslom obstaráva mesto na vlastné náklady. Vlastník budovy je povinný 
vyzdvihnúť si tabuľku so súpisným číslom na Mestskom úrade v Seredi, na referáte evidencie 
obyvateľov a budov.  

6) Tabuľka so súpisným číslom je bielo-čiernej farby s rozmermi 25 cm x 20 cm.  
7) Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Na základe písomnej 

požiadavky vlastníka budovy obstará mesto tabuľku s orientačným číslom. Súčasťou písomnej 
požiadavky vlastníka bude aj prehlásenie, že si objednanú tabuľku prevezme a náklady na jej 
obstaranie uhradí v pokladni MsÚ, príp. na účet mesta. 

8) Tabuľka s orientačným číslom, ktorú obstará pre vlastníka budovy mesto je bielo-červenej farby 
s rozmermi 25 cm x 20 cm.  

9) Vlastník budovy je povinný upevniť na budovu tabuľky so súpisným a orientačným číslom na 
dobre viditeľnom mieste. 

 
 
 
 
 



 
Čl. 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 
1) Číslovanie budov a označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev sa okrem tejto smernice riadi 

aj platnými právnymi predpismi SR.  
2) Smernica č. 11/2011 o číslovaní budov a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev bola 

schválená primátorom mesta dňa 15.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012. 
 
Dňom nadobudnutia účinnosti strácajú platnosť všetky interné predpisy a nariadenia mesta, ktoré sú v 
rozpore s týmito zásadami, v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 228/2011 zo dňa 15.12.2011 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                            Ing. Martin Tomčányi            
                                                                                                                   primátor mesta 
 
 
V Seredi, dňa  14.12.2011 
 
 
 


