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Mesto Žiar nad Hronom podľa ustanovenia § 2b ods. 1, § 6 ods. 1 a  §11 ods. 4 písm. g) zákona  

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
369/1990“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb (ďalej len „vyhláška č. 31/2003 Z. z.) vydáva  toto všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky označovania ulíc a iných verejných priestranstiev 
a o číslovaní stavieb v meste Žiar nad Hronom. 

 
 
 

Článok 1 
 
VZN č. 7/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (ďalej len 
„VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. § 4 bod 3 znie: 

V záujme rozvoja mesta, berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstavbu podľa územného plánu mesta 
Žiar nad Hronom, sa určujú nové pomenovania a názvy ulíc a verejných priestranstiev takto:  

 
Ulica MUDr. Straku 

 
Situácia označenia ulice tvorí neoddeliteľnú prílohu číslo 2 k tomuto VZN. 
 
 

2. § 10 vrátane nadpisu znie: 
 
 

§ 10 
Rozhodovanie o určení súpisného čísla a orientačného čísla  

 
 

1. Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla obsahuje (vzor žiadosti tvorí prílohu číslo 5):  
 
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobou alebo názov, sídlo  
a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, 
b) predmet žiadosti, 
c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia, 
d) prílohy, ktorými sú 

1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, 
2. kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej  stavbe stavebné povolenie, 
3. zameranie adresného bodu 
4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov 

a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú 
 

2. Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti        
podľa poradia, v akom bola doručená žiadosť stavebníka podľa ods. 2.  
 

3. Ak mesto Žiar nad Hronom vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, 
rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje 
žiadateľa. 
 

4. Ak mesto Žiar nad Hronom nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, 
vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje: 

 
a) názov mesta a jej číselný kód, 
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b) názov časti mesta, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorom sa budova 
nachádza, 

c) parcelné číslo pozemku na ktorom je budova postavená. Ak je budova postavená na 
viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov, 

d) kód druhu stavby, 
e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal, pri 

rozostavanej  stavbe dátum vydania a číslo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý 
ho vydal, 

f) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo 
a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, 

g) výrok, 
h) odôvodnenie, 
i) poučenie o opravnom prostriedku, 
j) dátum, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky 

s erbom mesta. 
 

5. Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj stavbe, ktorá 
sa nekolauduje, t. j. stavbe pred uskutočnením ktorej sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému 
úradu a ak ide o stavbu, od kolaudácie ktorej stavebný úrad upustil. 
 

6. Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo a orientačné číslo budove, ktorá 
spĺňa podmienky2 iba v prípade, ak osoba požiada o určenie čísla z dôvodu prevodu 
vlastníctva k budove alebo na účel poistenia budovy a tento účel preukáže. V takom prípade 
nemusí byť žiadateľ stavebníkom alebo vlastníkom budovy. Skutočnosť, že žiadateľ nie je 
stavebníkom alebo vlastníkom je potrebné uviesť v odôvodnení rozhodnutia. 

 
7. Žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného a orientačného čísla môže podať vlastník 

budovy. Žiadosť obsahuje (vzor žiadosti tvorí prílohu číslo 5):  
 
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobou alebo názov, sídlo 
a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, 
b) predmet žiadosti, 
c) odôvodnenie žiadosti, 
d) prílohy, ktorými sú 

1. doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove, 
2. zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na 

zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla, 
3. dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti. 

 
8. Ak mesto Žiar nad Hronom žiadosti o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného 

čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne 
informuje žiadateľa. 
 

9. Ak mesto Žiar nad Hronom žiadosti o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného 
čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje: 

 
a) názov mesta a jej číselný kód, 
b) názov časti mesta, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorom sa budova 

nachádza, 
c) parcelné číslo pozemku na ktorom je budova postavená. Ak je budova postavená na 

viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov, 
d) kód druhu stavby, 
e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal, pri 

rozostavanej  stavbe dátum vydania a číslo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý 
ho vydal, 

f) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo 
a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, 

g) dátum, meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky 
s erbom mesta. 
 

 2 § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších prepisov 
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10. Ak mesto Žiar nad Hronom zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do 
registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania 
budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy. 

 
 

Článok 2 
 

1. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. ......../2018 
zo dňa ................ a nadobúda účinnosť od ............... .  

 
 

2. Primátor mesta Žiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne záväzného 
nariadenia č. ......../2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Peter Antal 

                        primátor  

 
 
 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom: 
od: 07.02.2018 
do: 21.02.2018 
    
 
 
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom: 
od:  
do:                                                                                                         
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Príloha číslo 1 k VZN č. ........./2018 

Názvy ulíc v meste Žiar nad Hronom a zoznam mestských častí 

 

1 A. Dubčeka  Žiar nad Hronom 

2 A. Hlinku  Žiar nad Hronom 

3 A. Kmeťa  Žiar nad Hronom 

4 A. Štefanku  Žiar nad Hronom 

5 Bernolákova  Žiar nad Hronom 

6 Cyrila a Metoda  Žiar nad Hronom 

7 Dr. Jánského  Žiar nad Hronom 

8 Družstevná  Žiar nad Hronom 

9 Dukelských hrdinov  Žiar nad Hronom 

10 Hurbanova  Žiar nad Hronom 

11 Hutníkov  Žiar nad Hronom 

12 Hviezdoslavova  Žiar nad Hronom 

13 J. Hollého  Žiar nad Hronom 

14 J. Kollára  Žiar nad Hronom 

15 J. Kráľa  Žiar nad Hronom 

16 J. Považana  Žiar nad Hronom 

17 Jesenského  Žiar nad Hronom 

18 Jilemnického  Žiar nad Hronom 

19 Jiráskova  Žiar nad Hronom 

20 Komenského  Žiar nad Hronom 

21 Krížna  Žiar nad Hronom 

22 Kukučínova  Žiar nad Hronom 

23 Kutinky  Žiar nad Hronom 

24 Lúčna  Žiar nad Hronom 

25 M. Benku  Žiar nad Hronom 

26 M. Chrásteka  Žiar nad Hronom 

27 M. R. Štefánika  Žiar nad Hronom 

28 Medzi vodami  Žiar nad Hronom 

29 Na Vartičke  Žiar nad Hronom 

30 Nám. Matice slovenskej  Žiar nad Hronom 

31 Novomeského  Žiar nad Hronom 

32 Opatovská  Žiar nad Hronom 

33 Partizánska  Žiar nad Hronom 

34 Pod Donátom  Žiar nad Hronom 

35 Pod háj  Žiar nad Hronom 

36 Pod vršky  Žiar nad Hronom 

37 Priemyselná  Žiar nad Hronom 

38 Rázusova  Žiar nad Hronom 

39 Rudenkova  Žiar nad Hronom 

40 Š. Moysesa  Žiar nad Hronom 

41 Š. Pártošovej  Žiar nad Hronom 

42 Š. Petruša  Žiar nad Hronom 

43 Šášovské Podhradie  Šášovské Podhradie 

44 Sládkovičova  Žiar nad Hronom 

45 SNP  Žiar nad Hronom 

46 Šoltésovej  Žiar nad Hronom 

47 Štúrova  Žiar nad Hronom 

48 Svätokrížske námestie  Žiar nad Hronom 

49 Svitavská  Žiar nad Hronom 

50 Tajovského  Žiar nad Hronom 

51 Vansovej  Žiar nad Hronom 

52 Záhradná  Žiar nad Hronom 

Zoznam ulíc v meste Žiar nad Hronom  
 

Mestská časť 
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Príloha číslo 2 k VZN č. ........./2018 

Situácia označenia Ulice MUDr. Straku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica MUDr. Straku 

 

Ulica 

Sládkovičova 
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Príloha číslo 5 k VZN č. ........./2018 

Vzor žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla 

 


