OZNAM
k zavedeniu názvov ulíc a
orientačných čísiel k súpisným číslam
budov v obci Kunerad
resp., k aplikácii Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017
OBCE KUNERAD
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Kunerad
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V súvislosti s prijatím VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb (súpisnými a orientačnými
číslami) vzniká fyzickým osobám - občanom, fyzickým osobám - podnikateľom aj právnickým osobám podľa osobitných zákonov a v
lehotách v nich uvedených povinnosť dať si do súladu s týmto nariadením svoje príslušné doklady ( napr. preukaz totožnosti/občiansky
preukaz, živnostenský list a pod.).

Postup pri jestvujúcich budovách, ktoré majú pridelené súpisné číslo, je nasledovný:

1. Žiadateľ - občan/FO(vlastník budovy) alebo PO podá na Obecnom úrade v Kunerade Žiadosť o určenie orientačného čísla k
súpisnému číslu v zmysle §2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p., ktorá je prílohou tohto oznamu.
2. Obec oznámi na základe žiadosti žiadateľa údaje o pridelení orientačného čísla k súpisnému číslu na konkrétnej ulici Okresnému
úradu Žilina, Odbor všeobecnej vnútornej správy, aby vykonal záznam v Registri adries.
3. Okresný úrad Žilina po vykonaní záznamu v registri, oznámi túto skutočnosť obci, obvykle do 3 prac. dní od záznamu.
4. Obec vydá Oznámenie o pridelení orientačného čísla a vyzve žiadateľa na prevzatie tohto oznámenia.
5. Žiadateľ na základe vydaného Oznámenia o pridelení orientačného čísla má povinnosť dať si do súladu s údajmi na oznámení
svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti/občiansky preukaz, živnostenský list a pod.).
6. Vydanie nového preukazu totožnosti/občianskeho preukazu žiadateľovi aj ostatným rodinným príslušníkom, ktorí majú totožnú
adresu trvalého pobytu so žiadateľom a vykonanie zmien adresy, resp. sídla v príslušných registroch je z dôvodu prijatia
všeobecne záväzného nariadenia obcou bezplatné!

O podrobnostiach a ďalšom postupe bude každý žiadateľ oboznámený osobne pracovníčkou Obecného úradu pri podávaní Žiadosti o
určenie orientačného čísla.
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