.................................................................................................................................
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo
a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou

V Gbeľanoch, dňa ............................

Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany

VEC: ŽIADOSŤ o určenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu, ktorá bola
postavená pred 01.10.1976
___________________________________________________________________________
Žiadam Obec Gbeľany o určenie súpisného čísla a orientačného čísla v zmysle § 2c
ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb.
Kód druhu stavby ( Príloha č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.) a termín jej dokončenia:
.........................................................................................................................

Prílohy žiadosti:
1. List vlastníctva, Geometrický plán
2. Kolaudačné rozhodnutie , stavebné povolenie
3. Zameranie adresného bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení
niektorých zákonov),
4. Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty
nachádzajú.
5. V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o realizácii stavby pred rokom 1976, je potrebné priložiť
čestné vyhlásenie, že stavba bola postavená v roku( )– na pozemku ( ) – v katastrálnom území ( )
a stavebníkom stavby bol (a).

.........................................
podpis žiadateľa
„Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMETU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii a webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

Čestné vyhlásenie

Meno a priezvisko

...................................................................................................................

Dátum narodenia

................................................................................................................

Trvalý pobyt .....................................................................................................................
čestne

vyhlasujem(e),

že

stavba*

.....................................................................................

(uveďte typ stavby, napr. rodinný dom, prístavba, hospodárska budova, garáž iná budova
a pod.), postavená na parcele .................................... so súpisným číslom ..................................
v katastrálnom území Gbeľany bola postavená pred 01.10.1976. Stavebníkom stavby bol
............................................................................................

Toto čestné vyhlásenie je vystavené za účelom určenia súpisného čísla a orientačného čísla
pre stavbu, príp. prístavbu.
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý /á/ právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci orgán podľa § 39 ods. 3 zák. č. 71/1967
Zb.
V Gbeľanoch dňa .................................................

.....................................................
podpis

„Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMETU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii a webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

