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bod č. 7 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD k predmetnému návrhu zákona neuplatnila žiadne pripomienky. Predmetný návrh zákona 

nebude mať priamy vplyv na priemyselné podniky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Návrh zákona predkladá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh 

vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021. 

Primárnym cieľom návrhu zákona je predovšetkým riešenie požiadaviek a potrieb vyplývajúcich 

z aplikačnej praxe. 

Stručný popis návrhu zákona: 

- ustanovuje sa, že povinnosť zabezpečiť zameranie geografickej osi ulice bude mať obec, okrem 

prípadov, ak o určenie názvu ulice bude žiadať stavebník, 

- ustanovuje sa povinnosť pre vlastníka budovy písomne oznámiť obci zmenu v číslovaní bytov a 

podlaží, s uvedením nového čísla bytu a čísla podlažia, na ktorom sa byt nachádza, a to do piatich 

pracovných dní odo dňa vykonania zmeny, 

- v kontexte medzinárodného fenoménu označovania budov názvom, najmä pri stavbách 

zásadnejšieho významu, sa zavádza nová položka do položkovej skladby údajov registra, pričom 

údaj „názov budovy“ bol zaradený aj do štandardov informačných systémov verejnej správy, 

- ustanovuje sa, že v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice pôsobnosť zo 

zákona vykonávajú ich mestské časti. 

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY 

 

  

 

...silný hlas priemyslu... 
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Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú aj nasledovné zákony: 

- zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. júl 2022 
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