Žiadateľ – osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí (fyzická osoba)
Meno, priezvisko : ..............................................................
Trvalý pobyt žiadateľa : ....................................................
Meno, priezvisko : ...............................................................
Trvalý pobyt žiadateľa : .....................................................
Žiadateľ – osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí (právnická osoba)
Názov:
.............................................................................
Sídlo:
.............................................................................
Identifikačné číslo: ................................................................

Titl.
Obec Sekule
908 80 Sekule č. 570

Vec : Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove
Týmto

Vás

žiadam

o

určenie

súpisného/orientačného

čísla

na

budovu

.......................................................................................................................................................
/ uviesť kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 461/2009 Z. z., a počet bytov)

Budova sa nachádza:
v obci ....................................................................................................................
na pozemku parcelné číslo: ..................................................................................
/ uveďte parc. číslo pozemku resp. pozemkov, na ktorom je stavba postavená/
Katastrálne územie : ..............................................................................................
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby kolaudačné rozhodnutie
orgán, ktorý rozhodnutie vydal: ...................................................................................................
číslo rozhodnutia : ........................................................................................................................
vydané dňa : ...............................................................................................................................
nadobudlo právoplatnosť dňa : ....................................................................................................
pre stavebníka ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/ uveďte meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp. názov firmy, IČO, sídlo/

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
V ...................................... dňa .........................

...........................................................
vlastnoručný podpis/
podpis štatutárneho zástupcu
v prípade právnickej osoby

Prílohy:
1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
2. kolaudačné rozhodnutie
3. zameranie adresného bodu, geometrický plán
4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na
ktorých sa byty nachádzajú

Žiadateľ – osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí (fyzická osoba)
Meno, priezvisko : ..............................................................
Trvalý pobyt žiadateľa : ....................................................
Meno, priezvisko : ...............................................................
Trvalý pobyt žiadateľa : .....................................................
Žiadateľ – osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí (právnická osoba)
Názov:
.............................................................................
Sídlo:
.............................................................................
Identifikačné číslo: ................................................................

Titl.
Obec ....................................
..............................................
..............................................
________________________

Vec : Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla
skolaudovanej budove
Týmto

Vás

žiadam

o

určenie

súpisného/orientačného

čísla

na

budovu

..........................................................................................................
/ uviesť kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov./

Budova sa nachádza:
v obci ....................................................................................................................
na ulici (názov ulice) ...........................................................................................
na pozemku parcelné číslo: ..................................................................................
/ uveďte parc. číslo pozemku resp. pozemkov, na ktorom je stavba postavená/
Katastrálne územie : ..............................................................................................

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby kolaudačné rozhodnutie
orgán, ktorý rozhodnutie vydal: ...............................................................................
číslo rozhodnutia : ......................
vydané dňa : .............................
nadobudlo právoplatnosť dňa : .......................
pre stavebníka ............................................................................................................
....................................................................................................................................
/ uveďte meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp. názov firmy, IČO, sídlo/
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
V ...................................... dňa .........................

...........................................................
vlastnoručný podpis/
podpis štatutárneho zástupcu
v prípade právnickej osoby
Prílohy:
1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
2. kolaudačné rozhodnutie
3. zameranie adresného bodu
4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na
ktorých sa byty nachádzajú

