UPOZORNENIE PRE STAVEBNÍKOV V SÚVISLOSTI S PRIDEĽOVANÍM
SÚPISNÝCH A ORIENTAČNÝCH ČÍSEL A OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Dňa 1.júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries
a vyhláška MV SR č.141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe, sú povinní
k žiadosti pripojiť novú prílohu a to- zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby
informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.
ADRESNÝM BODOM je priestorový údaj , ktorý označuje polohu:
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo
Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného
čísla a orientačného čísla.
Adresný bod Vám vyhotoví geodet – zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického
plánu ku kolaudácii stavby- musíte ho o to požiadať.
Stavebníci – developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií sú povinní zabezpečiť
vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred
určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je
Ministerstvo vnútra SR.
GEOGRAFICKÁ OS ULICE je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo
polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.
Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného
systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.
Prílohy k upozorneniu:
1.Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
2.Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe - A. Grafická časť
B. Popisná časť

Žiadateľ: .............................................................................................................................................
( FO - meno, priezvisko, trvalý pobyt, PO – názov spoločnosti, sidlo , IČO)
Tel. kontakt:..........................................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................................................
Obecný úrad Hliník nad Hronom
Železničná 320
966 01 Hliník nad Hronom
Vec

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

V súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov žiadam o určenie súpisného
a orientačného čísla na stavbu:
kód druhu stavby:
nachádza sa na ulici (názov ulice) :_
na pozemku parcelné číslo (parcelné číslo stavby):
katastrálne územie : Hliník nad Hronom
adresný bod:
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby:
kolaudačné rozhodnutie (uviesť číslo rozhodnutia):
vydal: Obec Hliník nad Hronom,
termín dokončenia stavby (dátum vydania kolaudačného rozhodnutia) : ..................
termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: ........................
Údaje o stavebníkovi:
● ak je stavebník fyzickou osobou
meno, priezvisko :
trvalý pobyt
:
meno, priezvisko :
trvalý pobyt
:
● ak je stavebník právnickou osobou
názov :
sídlo :
IČO
:
Súčasne dávam súhlas na spracovanie nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

vlastnoručný podpis
v prípade PO podpis štatutárneho zástupcu

Prílohy:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie (fotokópia)
- geometrický plán ( fotokópia)
- doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k pozemku
- zameranie adresného bodu v listinnej podobe (§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z.z. ,vyhláška 142/2015 Z.z.)
- údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú
- v prípade ak žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné
predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa
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KÓD DRUHU
STAVBY
Druh
stavby

Priemyselná budova
Poľnohospodárska budova
Budova železníc a dráh
Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
Budova letísk
Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové
a televízne vysielanie a iné)
Samostatne stojaca garáž
Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
Bytový dom
Rodinný dom
Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
Budova ubytovacieho zariadenia
Budova obchodu a služieb
Administratívna budova
Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a
prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo
čistiarne odpadových vôd a iné)
Budova pre šport a na rekreačné účely
Iná budova
Rozostavaná budova
Polyfunkčná budova
Inžinierska stavba

Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe
A. Grafická časť zamerania adresného bodu

B. Popisná časť zamerania adresného bodu
Kód
φ
λ
h
Kraj
Okres
Obec
Časť obce
Ulica
OCB
SCB

Názov
elipsoidická (geodetická) šírka adresného bodu
elipsoidická (geodetická) dĺžka adresného bodu
elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu
Označenie kraja v ktorom sa budova nachádza
Označenie okresu v ktorom sa budova nachádza
Označenie obce v ktorej sa budova nachádza
Označenie časti obce v ktorej sa budova nachádza
Názov ulice na ktorej sa budova nachádza
Orientačné číslo vstupu do budovy
Súpisné číslo budovy
Meno priezvisko a podpis toho kto adresný bod zameral

Vysvetlivky:
Obec Hliník nad Hronom nemá časti obce.

Hodnota
dd,ddd ddd d
dd,ddd ddd d
ddd,dd
Banskobystrický
Žiar nad Hronom
Hliník nad Hronom
-

