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V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 30. januára 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a
§ 27a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona
č. 453/2001 Z. z. ustanovuje:

Označovanie ul íc
a iných verejných pr iestranst iev

§ 1

(1) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných
priestranstiev (ïalej len „ulica“), má každá ulica ná-
zov.1) V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu by�
v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.

(2) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabu-
liach rovnakého typu.

(3) Orientačná tabu¾a s názvom ulice sa umiestňuje
na pozemnú stavbu2) (ïalej len „budova“), ktorá sa
nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stre-
du obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do
ulice vyús�uje iná ulica, označuje sa orientačnou ta-
bu¾ou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto
vyústení ulice.

§ 2

(1) Obec môže označi� ulice okrem orientačných ta-
bú¾ s názvami ulíc aj ïalšími orientačnými údajmi na
samostatných informačných tabuliach rovnakého ty-
pu. Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy sídlisk,
označenie smeru ulice, umiestnenie významných in-
štitúcií, budov a iné údaje, ktoré u¾ahčujú orientáciu
v obci. 

(2) Informačné tabule na označenie ulice ïalšími
orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na kri-
žovatke ulíc tak, aby neprekážali vidite¾nosti doprav-
ných značiek. Osadzujú sa na samostatných stoja-

noch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu
umiestni� aj na budovy alebo na iné vhodné miesta.

§ 3

(1) Názvy ulíc a ïalšie orientačné údaje sa uvádzajú
v štátnom jazyku.3)

(2) Obce, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,4)
môžu označi� názvy ulíc a ïalšie orientačné údaje aj
v jazyku národnostnej menšiny.5)

(3) Názvy ulíc v jazyku národnostnej menšiny sa
uvádzajú spravidla na jednej orientačnej tabuli pod
názvom ulice v štátnom jazyku; to platí aj o označova-
ní ulíc ïalšími orientačnými údajmi v jazyku národ-
nostnej menšiny.

Čís lovanie budov

§ 4

Súpisné číslo sa určuje každej budove.

§ 5

(1) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orien-
tácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice,
určuje sa orientačné číslo každému vstupu.

(2) Každá ulica označená názvom má samostatný
číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína čís-
lom 1.

(3) Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od
stredu obce na ¾avej strane ulice nepárne čísla a na
pravej strane ulice párne čísla číselného radu orien-
tačných čísiel. 

(4) Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak,
aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného h¾adiska,

1) § 2b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
2) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3) § 1 ods. 1, § 3 ods. 3 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci

k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvate¾stva.
5) § 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. 
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ako aj z h¾adiska jeho začlenenia do číselného radu
orientačných čísiel ulice.

(5) Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je
potrebné vyčleni� v číselnom rade orientačné čísla pre
budúce budovy. 

(6) V číselnom rade orientačných čísiel sa nové
orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu
zo susediacich orientačných čísiel sa pridá ve¾ké pís-
meno abecedy.

§ 6

(1) Žiados� stavebníka o určenie súpisného čísla
a orientačného čísla 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 o vlastníctve pozemku

alebo doklad o inom práve k pozemku6) a kolaudač-
né rozhodnutie.7)

(2) Súpisné číslo a orientačné číslo sa určuje budove
pod¾a poradia, v akom sa obci doručila žiados� staveb-
níka pod¾a odseku 1.

(3) Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení sú-
pisného čísla alebo orientačného čísla budove obsahu-
je
a) názov obce a jej číselný kód,8)
b) názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov

ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa
budova nachádza,

c) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova po-
stavená; ak je budova postavená na viacerých po-
zemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto
pozemkov,

d) označenie budovy,
e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia7)

a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je

fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné
číslo organizácie, ak je právnickou osobou,

g) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čís-
la alebo orientačného čísla,

h) odôvodnenie,
i) poučenie o opravnom prostriedku,
j) dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis opráv-

nenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom
obce.

(4) Zmeni� alebo zruši� súpisné číslo alebo orientač-
né číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom
upovedomení vlastníka budovy.

(5) Obec zašle rovnopis rozhodnutia o určení, zmene
alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla
príslušnej správe katastra.9)

§ 7

(1) Tabu¾ky so súpisným číslom obstaráva obec na
vlastné náklady.10) Tabu¾ku s orientačným číslom ob-
staráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež
pripevnenie a údržbu tabu¾ky so súpisným číslom
a tabu¾ky s orientačným číslom na vlastné náklady.

(2) Tabu¾ka so súpisným číslom a tabu¾ka s orien-
tačným číslom sa umiestňujú ved¾a seba tak, aby boli
z ulice dobre vidite¾né a nepôsobili rušivo na vzh¾ad
budovy.

§ 8

(1) Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel
sa vedie na evidenčných listoch alebo v elektronických
médiách.

(2) Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel
obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí o určení, zmene
alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla
(§ 6 ods. 3).

Spoločné,  prechodné
a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Čas� obce, ktorá má vlastné katastrálne územie,
môže ma� samostatné číslovanie budov súpisnými čís-
lami a orientačnými číslami.

(2) Urči�, zmeni� alebo zruši� súpisné číslo a orien-
tačné číslo možno aj jedným rozhodnutím.

(3) Súpisné číslo a orientačné číslo možno urči� aj
bez kolaudačného rozhodnutia,7) ak tak ustanovuje
osobitný predpis11) alebo ak sa budova nekolauduje
alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil.12)

  6) § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
  7) § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
  8) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník

okresov a štatistický číselník obcí. 
  9) § 20 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných

práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).
10) § 2c ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z. 
11) § 2c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
12) § 55 ods. 2 a § 81c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
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§ 10

Súpisné čísla a orientačné čísla určené pred účin-
nos�ou tejto vyhlášky sa považujú za súpisné čísla
a orientačné čísla pod¾a tejto vyhlášky.

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky č. 347/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných prie-
stranstiev a číslovaní stavieb.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. marca 2003.

Vladimír Palko v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

opatrenie  z 28. januára 2003 č.  01/Z/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti
zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok a vykonávajú sa zmeny kódov
a názvov niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 15. februára 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie  z 28. januára 2003 č.  R-1/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie
č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovujú maximálne ceny za nájom bytu a podmienky na uplatnenie regulácie cien nájmu bytu.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. marca 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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