___________________________________________________________________________
Žiadateľ (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp. názov organizácie, IČO, sídlo, tel.)
V Hornej Potôni, dňa............................
Obec Horná Potoň
s.č. 1
93036 Horná Potôň

Vec: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu.
Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, týmto Vás
žiadam o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu:
uviesť druh stavby __________________________________________________________________________
ktorá sa nachádza na ulici (názov ulice) __________________________________________________________
na pozemku parcelné číslo (parcelné číslo pod stavbou) _______________________ k.ú.___________________
Adresný bod _______________________________________________________________________________
Kód druhu stavby _______________________________ Termín dokončenia stavby_______________________
V budove sa nachádzajú byty: áno - nie
Počet bytov: ____________, podlaží: _______________, číslo: ________________
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie
uviesť orgán, ktorý rozhodnutie vydal ___________________________________________________________
pod číslom (uviesť číslo rozhodnutia) ____________________________________________________________
zo dňa (uviesť dátum kedy bolo rozhodnutie vydané) _______________________________________________
nadobudlo právoplatnosť dňa __________________________________________________________________
pre stavebníka ( uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum nar., rodné číslo, trvalé bydlisko, resp. názov firmy, IČO, sídlo )
1./________________________________________________________________________________________
2./________________________________________________________________________________________
3./________________________________________________________________________________________
4./________________________________________________________________________________________
5./________________________________________________________________________________________
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

______________________________
vlastnoručný podpis (y)
podpis štatutárneho zástupcu
v prípade právnickej osoby
K žiadosti je potrebné priložiť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie – overená fotokópia, resp. originál
Geometrický plán so zameraním stavby a vyhotovená fotokópia - originál, resp. kópiu z katastrálnej mapy,
s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania
List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba
postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas
s umiestnením trvalej stavby a pod.)
Zameranie adresného bodu v listinnej podobe (vyhláška č. 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, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad
o nadobudnutí stavby do vlastníctva (notársky overenú fotokópiu)
Výpis z obchodného registra
Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
Iné- ________________________________________________________________________

Poučenie:
Súpisné a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia,
v akom bola žiadosť obci doručená!

