Žiadateľ:........................................................................................................................................
( FO - meno, priezvisko, trvalý pobyt, PO – názov spoločnosti, sidlo , IČO)
Tel.kontakt:...................................................................................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................
Obecný úrad
Pitelová 79
966 11 Trnavá Hora
Vec: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
V súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení
neskorších predpisov žiadam o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu:
kód druhu stavby:____________________________________________________________
nachádza sa na ulici (názov ulice):_______________________________________________
na pozemku parcelné číslo (parcelné číslo stavby):__________________________________
katastrálne územie : __________________________________________________________
adresný bod: ________________________________________________________________
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby:
kolaudačné rozhodnutie (uviesť číslo rozhodnutia):__________________________________
vydal:______________________________________________________________________
termín dokončenia stavby (dátum vydania kolaudačného rozhodnutia) :__________________
termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: ________________________
Údaje o stavebníkovi:
● ak je stavebník fyzickou osobou
meno, priezvisko : ___________________________________________________________
trvalý pobyt : _______________________________________________________________
meno, priezvisko : ____________________________________________________________
trvalý pobyt : _______________________________________________________________
● ak je stavebník právnickou osobou
názov : ___________________________________________________________________
sídlo : ___________________________________________________________________
IČO : ________________________________________________________________
Súčasne dávam súhlas na spracovanie nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

___________________________________________
vlastnoručný podpis
v prípade PO podpis štatutárneho zástupcu

Prílohy:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie (fotokópia)
- geometrický plán ( fotokópia)
- doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k pozemku
- zameranie adresného bodu v listinnej podobe (§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z.z. ,vyhláška
142/2015 Z.z.)
- údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých
sa byty nachádzajú
- v prípade ak žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu a stavebník nie sú
totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej
prešli práva zo stavebníka na žiadateľa

