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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

 

č. 3/2016 

 
o číslovaní budov a o označovaní ulíc  

     
 

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 2b, § 2c  a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov sa uznieslo na tomto:  

 

všeobecne záväznom nariadení  
 

§ 1 

Účel nariadenia 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje budovám vzor súpisného 

čísla, vzor orientačného čísla a  určuje názvy ulíc, nachádzajúcich sa v obci Bacúch.  

 

§ 2 

Názvy ulíc 

 

      Obec určuje v  obci nasledovné názvy ulíc: 

- ulica Laskomerského - začína rodinným domom súp. číslo 394 a končí rodinným domom 

súp. číslo 443, 

-ulica Chalupkova - začína rodinným domom súp. číslo 393 a končí rodinným domom súp. 

číslo 366, 

-ulica  B. Němcovej - začína rodinným domom súp. číslo 303 a končí rodinným domom súp. 

číslo 344,  

- ulica Hlavná - začína rodinným domom súp. číslo 301 a končí rodinným domom súp.číslo 

31, 

- ulica Okružná - začína rodinným domom súp. číslo 276 a končí rodinným domom súp. číslo 

273, 

- ulica Brezová - začína rodinným domom súp. číslo 213 a končí rodinným domom súp. číslo 

200,  

- ulica Záhradná - začína rodinným domom súp. číslo 152 a končí rodinným domom súp. 

číslo150,  

- ulica Lúčka - začína rodinným domom súp. číslo 167 a končí rodinným domom súp. číslo 

181, 

- ulica Plaviarska - začína rodinným domom súp. číslo 149 a končí rodinným domom súp. 

číslo 111,  

- ulica Hasičská - začína rodinným domom súp. číslo 102 a končí rodinným domom súp. číslo 

106,  

- ulica  Potočná - začína rodinným domom súp. číslo 199 a končí rodinným domom súp. číslo 

197,  

 



- ulica Smreková - začína rodinným domom súp. číslo 355 a končí rodinným domom súp. číslo 

345,  

- ulica Lipová - začína rodinným domom súp. číslo 32 a končí rodinným domom súp. číslo 38, 

- ulica Kostolná - začína rodinným domom súp. číslo 13 a končí rodinným domom súp. číslo 

21,  

- ulica Hrádza - začína rodinným domom súp. číslo 54 a končí rodinným domom súp. číslo 

88,  

- ulica Farská - začína rodinným domom súp. číslo 2 a končí rodinným domom súp. číslo 86,  

- ulica Cintorínska - začína rodinným domom súp. číslo 459 končí rodinným domom súp. 

číslo 444,  

- ulica  Hronská - začína rodinným domom súp. číslo 356 a končí rodinným domom súp. číslo 

428,  

- ulica  Na Poľan - začína rodinným domom súp. číslo 365 a končí rodinným domom súp. číslo 

460,  

- ulica Staničná - začína rodinným domom súp. číslo 467 a končí rodinným domom súp. číslo 

473,  

- ulica  Mlynská - začína rodinným domom súp. číslo 53 a končí rodinným domom súp. číslo 

87. 

 

Ulice sú zakreslené v prílohe č. 5  a 6 tohto nariadenia. 

 

§ 3 

Označovanie ulíc 

 

1) Názvy ulíc v obci sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom, modré  

písmená nachádzajúce sa v modrom ráme rovnakého vzoru.  

 

2) Začiatok a koniec ulice je označený tabuľkami s rozmermi 25x10 cm.  Vzor tabuliek 

tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

 

3) Tabuľka s názvom ulice má rozmery 70x30 cm,  výška písmen 9 cm. 

 

4) Vzor tabuľky s označením názvu ulice tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.  

 

§ 4 

Číslovanie budov 

 

     Obec určuje budovám nachádzajúcim sa v katastrálnom území obce Bacúch vzor súpisného 

čísla a vzor orientačného čísla. 

 

§ 5 

Označovanie budov súpisnými číslami  

 

1) Súpisné čísla sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom, čiernou 

obrubou a s čiernymi arabskými číslicami vysokými 10 cm rovnakého vzoru. Tabuľka 

súpisného čísla má rozmery 25x20 cm.  

 

2) Vzor tabuľky súpisného čísla tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.  

 

§ 6 



Označovanie budov orientačnými číslami  

 

1) Orientačné čísla sú označené na smaltovaných tabuľkách s bielym podkladom, červenou 

obrubou a s červenými arabskými číslicami vysokými 10 cm rovnakého vzoru. Tabuľka 

orientačného čísla má rozmery 25x20 cm.  

2) Vzor tabuľky orientačného čísla tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vlastníci budov nachádzajúcich sa na katastrálnom území obce Bacúch sú povinní do 

6. mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia dať do súladu čísla na svojich 

budovách s § 6 ods. 2 tohto nariadenia. 

 

2) Kto zničí, poškodí alebo svojvoľne odstráni tabuľku uvedenú v § 3, v § 4 a v § 6 tohto 

nariadenia alebo umiestni na budovu tabuľku iného vzoru, ako je uvedený v § 5 a § 6 tohto 

nariadenia sa dopúšťa priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  

 

3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 3/2005 z 26.5.2005 o číslovaní 

stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev. 

 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Bacúch na svojom zasadnutí dňa 30.11.2016 uznesením č.  66/2016. 

 

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.  

 

V Bacúchu, dňa 1.12.2016 

 

 

 

 

                                                                                       ........................................ 

                                                                                            Ing. František Kán                                                                       

                                                                                              starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy k VZN obce Bacúch o číslovaní  budov a označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev 

 

Príloha č. 1 – vzor tabuľky s názvom ulice (mierka 1:10) 

 

 
 

Príloha č. 2 - vzor tabuľky s vyznačením smeru ulice a námestia  

 

 
 

Príloha č. 3 – Vzor tabuľky súpisného čísla (mierka 1:5) 

 

 
 

Príloha č. 4 – Vzor tabuľky orientačného čísla (mierka 1:5) 

 

 
 


