
V~eobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 144
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach podla § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a v súlade
s § 2b a § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vydáva pre územie Mesta Michalovce toto

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

a o číslovaní stavieb v Meste Michalovce

Prvá časť
Základné ustanovenia te

Článok l.
Účel a rozsah pôsobnosti

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je stanoviť
pravidlá, podl'a ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb na území mesta Michalovce.

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

1. Ulica je súvislá komunikácia s pril'ahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným
plánom na zastavanie.

2. Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti mesta, verejne
prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.

3. Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavbat'(ďale] len "budova")
ležiaca na území mesta alebo jeho časti, spojená so zemou pevným základom", ktorá má
vlastný vchod.

4. Časťou alebo súčasťou samostatnej budovy je všetko, čo k nej podl'a povahy a účelu
konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotila časť
alebo súčasť samostatnej budovy (priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy,
podkrovia, povaly, práčovne, sušiarne, výťahy, kotolne, a pod.).

5. Zoskupenou budovou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia,
alebo súviseli, či už svojím usporiadaním, charakterom budovy, účelovým určením alebo
formou užívania.

6. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa pridel'uje samostatnej budove v poradí v akom sa Mestu
doručila žiadosť stavebníka.

7. Orientačné číslo je číslo, ktoré sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má
budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
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j Druhá časť
)

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

Článok III.
Doterajšie názvy ulíc a verejných priestranstiev

1. Doterajšie názvy a pomenovania ulíc a verejných priestranstiev tvoria neoddelitel'nú
prílohu č. 1 tohto nariadenia.

2. Názvy a označenia podl'a prílohy č. 1. tohto nariadenia je treba rešpektovať a používať
tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu, námestie alebo iné verejné priestranstvo.

Článok IV.
Určovanie nových názvov ulíc a verejných priestranstiev

1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev schval'uje mestské zastupitel'stvo
s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobností, na veci a pod.
Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť,
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzhl'adom na históriu mesta.

2. Návrhy názvov ulíc a iných verejných priestranstiev po prerokovaní v názvoslovnej
komisii predkladá mestskému zastupitel'stvu vecne príslušný odbor. Členov názvoslovnej
komisie menuje primátor mesta.

3. Doterajšie názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno meniť iba po prerokovaní
v názvoslovnej komisii a s obyvatel'mi dotknutých ulíc, resp. iných verejných
priestranstiev. Vecne príslušný odbor predloží návrh na schválenie formou určenou
v odseku 2 tohto článku mestskému zastupitel'stvu.

Článok V.
Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev

1. Každú ulicu a iné verejné priestranstvo je treba označiť orientačnou tabul'ou s názvom
ulice, resp. iného verejného priestranstva.

2. Orientačn á tabul'a s názvom ulice sa umiestňuje na budovu, ktorá sa nachádza najbližšie
k miestu vyústenia ulice do stredu mesta, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice
vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabul'ou s názvom ulice aj najbližšia budova
pri takomto vyústení ulice.

3. V súlade s § 1 a § 2 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a § 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je vlastník povinný
strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove. Vlastník budovy nemôže
odmietnutím umiestnenia orientačnej tabule s názvom ulice na svoju budovu sťažovať
plnenie úloh Mesta ustanovených právnymi predpismi. Pokial' vlastník neprejaví záujem
osadiť orientačnú tabul'u na svoju budovu svojpomocne, zabezpečí jej osadenie Mesto.
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4. Na orientačnejrtabuli s názvom ulice, resp. iného verejného priestranstva sa používa plný
neskrátený na'~ov tak, ako je uvedený v prílohe číslo l, resp. tak ako bol schválený nový
názov ulice podl'a Článku IV. tohto nariadenia.

5. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje Mesto na vlastné
náklady.

Článok VI.
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev inými orientačnými údajmi

1. Mesto môže označiť ulice okrem orientačných tabúl' s názvami ulíc aj ďalšími
orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími
orientačnými údajmi sú názvy sídlisk, označenie smeru ulice, umiestnenie významných
inštitúcií, budova iné údaje, ktoré ul'ahčujú orientáciu v meste.

2. Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú
spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek.
Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu

v'

umiestniť aj na budovy alebo iné vhodné miesta.

Tretia časť
Číslovanie budov

Článok VII.
Číslovanie budov

1. Číslovaním budov sa rozumie:
a) rozhodovanie Mesta o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla budove,
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej budove, vydanie

rozhodnutia o pridelení čísla a vydanie tabul'ky s prideleným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel Mestom a udržiavanie

evidencií v súlade so skutočným stavom.

Článok VIII.
Druhy číslovania

1. Budovy sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

Článok IX.
Súpisné čísla

1. Súpisné číslo sa urcuje každej budove nachádzajúcej sa na území mesta, ktorá je
budovou podl'a § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku. Znamená to, že súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo
sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ludí, zvierat,
alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
a sú začlenené do územia mesta v súlade s urbanistickými a environmentálnymi
zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.
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2. Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť:
a) nadstavbárn, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,
b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú

prevádzkovo spojené s týmito budovami,
c) tzv. " vstavbám" ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa

zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,
d) drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 13gb ods. 5

a 6 stavebného zákona},
e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník budovy, aby sa s ňou spoločne

užívali napr. letná kuchyňa, garáž, kôlňa, udiareň a pcd.),
f) časti budovy (t.j. objektom, ktoré podl'a povahy a účelu ku konkrétnej budove

patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich
oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia,
spoločné terasy, kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne
a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).

3. V prípade tzv. "zoskupených budov" (výrobných areálov pednikov, pavilónov škô"
{/ .-"

internátov, rekreačných a zdravotných zariadení, nákupných a obchodných areálov) sa
súpisné číslo pridelí budove, ktorá má vlastný vchod do areálu. Musí to byť však taký
vchod, ktorý umožňuje samostatný prístup do budovy z verejnej komunikácie, ulice
alebo iného verejného priestranstva. Na určenie súpisného čísla nestačí, že budova má
dvere, bránu alebo iný otvor priamo v stene do dvora alebo pol'a.

4. Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva Mesto na vlastné náklady tabul'ky
rovnakého vzoru (príloha č. 2).

Článok X.
Orientačné čísla

1. Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži
na orientáciu v meste a na konkrétnej ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa
orientačné číslo každému vstupu.

2. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísel, ktorý sa
začína číslom 1.

3. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na I'avej strane ulice nepárne
čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísel.

4. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie
z orientačného hl'adiska, ako aj z hl'adiska jeho začlenenia do číselného radu
orientačných čísel ulice.

5. Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu
v meste.

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

7. V číselnom rade orientačných čísel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu
nižšiemu zo susedných orientačných čísel sa pridá vel'ké písmeno abecedy.
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--., Článok Xl.
I

Rozhodovanie o určení súpisného a orientačného čísla stavbe

1. Rozhodnutie Mesta o pridelení určitého čísla konkrétnej budove sa vydáva na základe
žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo

a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b) predmet žiadosti,
c) označenie budovy a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú doklad a vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve

k pozemku a kolaudačné rozhodnutie.
2. Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla budove

obsahuje:
a) názov mesta alebo jeho časti 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 týchJ'o pozemkov,
c) označenie budovy podl'a účelu, na ktorý bola postavená,
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 identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
f) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla,
g) odôvodnenie,
h) poučenie o opravnom prostriedku,
i) dátum, meno, priezvisko, funkciu oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky

s erbom mesta.
3. Súpisné číslo sa pridelí budove podľa poradia, v akom bola Mestu doručená žiadosť

stavebníka.
4. Orientačné číslo sa pridelí budove podl'a poradia budovy v jednotnom číselnom rade

ulice.
5. Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo a orientačné číslo budove,

ktorá splňa podmienky podl'a § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, ale len v prípade:
a) ak žiadatel' žiada o určenie čísla z dôvodu prevodu vlastníctva k budove alebo na účel

poistenia budovy a tento dôvod aj preukáže,
b) ak ide o budovy, pred uskutočňovaním ktorých sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému

úradu a o budovy, od kolaudácie ktorých stavebný úrad upustil.
6. Ak ide o budovy, u ktorých nedošlo k zrušeniu tzv. evidenčného čísla a jeho nahradenie

súpisným číslom, alebo v prípade starých stavieb postavených do roku 1970, ktorým
neboli určené súpisné čísla (napr. z dôvodu neznámeho vlastníka, nedbanlivosti správcu,
zmeny vlastníka na základe reštitúclí), možno určiť súpisné číslo aj na základe terajšieho
užívatel'a a skutočnostf, ktoré viedli Mesto k určeniu súpisného čísla. Aj v týchto
prípadoch musí však ísť o legálnu stavbu, vybudovanú v súlade s územným plánom
mesta a stavebnými predpismi a na základe povolenia alebo dodatočného súhlasu
príslušného stavebného úradu.

7. Súpisné číslo sa určuje aj dočasnej budove (postavenej na určité konkrétne obdobie).
V takomto prípade je Mesto povinné sledovať lehotu, na ktorú bola budova postavená
a po jej uplynutí určené súpisné číslo zrušiť rozhodnutím.
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8. Zmeniť ale~o zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne
po predchádzajúcom upozornení vlastníka budovy.

9. Nie je možné bez vážnych dôvodov vydať nové rozhodnutie alebo určiť nové súpisné
číslo budove, ktorá má platné súpisné číslo určené v minulosti. V takomto prípade
posiela Mesto na základe vyžiadania správe katastra informáciu z evidencie súpisných
čísiel podl'a § 5 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. V informácii uvedie číslo, dátum
vydania a orgán, ktorý rozhodnutie o určení súpisného čísla vydal, určené súpisné číslo,
adresu stavby, parcelné číslo pozemku a názov katastrálneho územia, opis budovy,
meno, priezvisko a posledný trvalý pobyt jej stavebníka, ak bol fyzickou osobou alebo
názov, sídlo a identifikačné údaje organizácie, ak bol právnickou osobou.

10. Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla Mesto
zasiela príslušnej správe katastra.

11. Na rozhodovanie o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla sa nevzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.

12. Rozhodnutie o určení čísla budove je právoplatné nasledujúci sieň po jeho vydaní.

Článok XII.
Evidencia číslovania budov

1. Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie v knihe čísiel a v elektronických
médiách.

2. Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí
(Článok XL, ods. 2 tohto nariadenia) o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo
orientačného čísla.

3. Mesto poskytuje podľa § 5 ods. 8 zákona o obecnom zriadení z evidencií súpisných
a orientačných čísiel orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie
ich evidencií a registrov.

Článok XIII.
Označovanie budov číslami

1. Tabul'ka so súpísnýrn číslom sa vyhotovuje na náklady Mesta a stavebník ju obdrží
bez náhrady spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla.

2. Tabul'ku s orientačným číslom si obstaráva na vlastné náklady stavebník.
3. Pripevnenie a údržbu tabul'ky so súpisným číslom a tabul'ky s orientačným číslom

zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
4. Tabul'ky so súpisným číslom a s orientačným číslom sa umiestňujú vedl'a seba tak,

aby boli z ulice dobre viditel'né a nepôsobili rušivo na vzhl'ad budovy.

Článok XIV.
Kontrolná činnosť

1. Kontrolnú činnosť tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) Mesto Michalovce - vecne príslušný odbor,
b) Mestská polícia v Michalovciach,
c) osoby poverené primátorom mesta.
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Článok XV.
Sankcie a pokuty

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou možno uložiť pokutu
v blokovom konaní do 33 eur v zmysle § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže Mesto uložiť pokutu do výšky 6638 eur
v zmysle § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

3. Výnosy z pokút sú príjmom Mesta Michalovce.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia

Článok XVI.
Účinnosť

1. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupitel'stve
v Michalovciach a účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení.

2. Mestské zastupitel'stvo v Michalovciach schválilo toto nariadenia na svojom zasadnutí
dňa 23.10.2012 uznesením č. 199.

1~1~
Viliam Zahorčák
primátor mesta

1) - § 43a ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
2) - § 43 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
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Príloha č.l

1. mája
9. mája
A. l. Dobrianskeho
A. S. Makarenku
A. S. Puškina
A. V.Suvorova
Agátová
Alex. Markuša
Andreja Hrehovčíka
Andreja Kmeťa
Andreja Sládkoviča
Ant. Bernoláka
Astrová
Betlenovce
Bieloruská
Borovicová
Boženy Nemcovej
Brestová
Brezová
Cyrila a Metoda
Čsl. armády
Dr. Vlada Clementisa
Duklianska
Eda Urxa
Elektrárenská
Farská
Fialková
Fr. Král'a
Františka Hečku
Františka Kubača
Gen. Petrova
Gorazda Zvonického
Gorazdova
Grófa Antala Sztárayho
Hrádok
Hrnčiarska
Humenská
Ivana Krasku
J. Barča-Ivana
J. A. Gagarina
J. Bottu
J. Fándlyho
J. G. Tajovského
J. l. Bajzu
J. Ľ. Holubyho
J. Murgaša
Jana A. Komenského
Jána Hollého
Jána Jessenia
Jána Kalinčiaka

r
I

/

Jána Kollára
Jána Kostru
Jána Palárika
Jána Švermu
Janka Alexyho
Janka Borodáča
Janka Matúšku
Jarná
Jaroslawská
Jedl'ová
Jonáša Záborského
Juraja Jánošíka
Juraja Palkoviča
Kamenárska
Kapušianska
Karola Kuzmányho
Kavarnianska
Klobučnícka
Koceľova
Konečná
Kostolné námestie
Kpt.Nálepku
Krásnovská
Krátka
Krymská
Kyjevská
L. N. Tolstého
Laca Novomeského
Lastomírska
Leningradská
Letná
Liesková
Lipová
Lúčna
Ľud. Kukorelliho
Ľudovíta Štúra
M. l. Kutuzova
Margarétová
Martina Benku
Martina Kukučína
Martina Rázusa
Masarykova
Maxima Gorkého
Meďovská
Michala Bónu
Mik. Aleša
Mikuláša Gerbu
Mikuláša Kopernika
Miloša Uhra
Milovaná

Minská
Mirka Nešporu
Mlynská
Močarianska
Mojmírova
Moldavská
Moskovská
Muškátová
N".V. Gogoľa
Nábr. J. M. Hurbana
Nad Laborcom
Nám. osloboditeľov
Námestie Jána Pavla II.
Námestie slobody
Narcisová
Obchodná
Obrancov mieru
Odbojárov
Odeská
Okružná
P. l. Čajkovského
P. J. Šafárika
P. O. Hviezdoslava
Park študentov
Partizánska
Pasáž
Pavla Horova
Pekárenská
Petra Jilemnického
Plynárenská
Pri mlyne
Pri sýpke
Pribinova
Priemyselná
Priemyselný park
Prof. Hlaváča
Púpavová
Rastislavova
Remeselnícka
Ružová
Rybárska
S. H. Vajanského
Saleziánov
Sama Chalupku
Samova
Samuela Tešedíka
Samuela Tomášika
Severná
Sibírska
Sklenárska

Slovenská
Smreková
SNP
Sobranecká cesta
Sosnová
Staničná
Staré nábrežie
Starolaborecká
Stavbárov
Svätoplukova
Svornosti
Š. Kukuru
Široká
Školská
Špitálska

1/

-Športová
Štefana Fidlíka
Štefana Moyzesa
Štefana Tučeka
Štefánikova
T. J. Moussona
Tehliarska
Terézie Vansovej
Tichá
Timravy
Topolianska
Topoľová
Továrenská
Tulipánová
Ukrajinská
Uralská
Úzka
Užhorodská
V. l. Čapajeva
Verbovčík
Vihorlatská
Vila-Real
Višňová
Volgogradská
Vrbovská
Vyškovská
Záhradná
Zakarpatská
Zeleninárska
Zemplínska
Zvončeková
Žabany
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Vzor tabulkv so súpisným číslom

k 2_50_mm ~

Vzor orlentačne] tabule s názvom ulice,
resp. iného verejného priestranstva
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