Obec Podhoroď
Obecný úrad v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64

....................................................................................................................................................................
meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa
V ................................... dňa ..................
Obecný úrad
Podhoroď 112
072 64

Vec
ŽIADOSŤ o vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla (súpisného a
orientačného čísla)*

Žiadam OcÚ Podhoroď určenie súpisného čísla v zmysle § 2 c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 zmien a doplnkov.
Stavba (označenie charakteru budovy):................................................................
nachádza sa na ulici ................................................................................................
Žiadam o určenie (zmenu, zrušenie):*

súpisného čísla ......................
orientačného čísla: ................

K žiadosti prikladám:
• kolaudačné rozhodnutie
• stavebné povolenie (v prípade, že kolaudačné rozhodnutie nemá stavebník k dispozícii)
• výpis z listu vlastníctva na pozemok
• geometrický plán (porealizačné zameranie stavby) alebo snímok z katastrálnej mapy
Žiadam o obstaranie tabuľky s orientačným číslom a súhlasím s úhradou nákladov na obstaranie
tabuľky:
Áno – Nie*
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa ust. zákona NR SR č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov.

V Podhorodi ................................

...........................................
podpis žiadateľa

*nehodiace sa preškrtnite

Obec Podhoroď
Obecný úrad v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64

....................................................................................................................................................................
meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa
V ................................... dňa ..................
Obecný úrad
Podhoroď 112
072 64
Vec
ŽIADOSŤ o vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla (súpisného a
orientačného čísla)*
Žiadam OcÚ Podhoroď o určenie súpisného čísla v zmysle § 2 c ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 zmien a doplnkov.
Stavba (označenie charakteru budovy):................................................................
nachádza sa na ulici ................................................................................................
Žiadam o určenie (zmenu, zrušenie):*

súpisného čísla ......................
orientačného čísla: ................

Žiadam o určenie súpisného čísla ( orientačného čísla)*
z dôvodu:
a) prevodu vlastníctva k stavbe
b) pre účel poistenia stavby
a tento dôvod preukazujem dokladmi v prílohe žiadosti.
K žiadosti prikladám:
• stavebné povolenie (v prípade, že kolaudačné rozhodnutie stavebník nemá k dispozícii)
• čestné vyhlásenie stavebníka (žiadateľa)
• výpis z listu vlastníctva na pozemok
• geometrický plán (porealizačné zameranie stavby) alebo snímok z katastrálnej mapy
Žiadam o obstaranie tabuľky s orientačným číslom a súhlasím s úhradou nákladov na obstaranie
tabuľky:
Áno – Nie*
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa ust. zákona NR SR č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov.
V Podhorodi .............................
* nehodiace sa preškrtnite

.........................................
podpis žiadateľa

Obec Podhoroď
Obecný úrad v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64

....................................................................................................................................................................
meno (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa
V ................................... dňa ..................
Obecný úrad
Podhoroď 112
072 64

Čestné vyhlásenie

....................................................................................................................................................................
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu osoby podávajúcej čestné vyhlásenie

Po upozornení správnym orgánom na následky nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 písm. f zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) vyhlasujem na svoju česť, že
stavba (názov stavby) .........................................................................
na parcele číslo .................... v katastrálnom území: .........................
bola ukončená v roku: ........................................................................
Stavebníkom stavby bol (boli): .............................................................
................................................................................................................
Písomné doklady o ukončení stavby a jej uvedení do užívania sa nezachovali z dôvodu
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

..............................................................................
úradne osvedčený podpis

