Tlačivá Obec Budkovce

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
žiadateľ : meno a priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO –právnická osoba
telef. kontakt, prípadne e-mail

Dňa ........................................

OBEC BUDKOVCE
Budkovce č. 244
072 15 BUDKOVCE
Vec: Ž i a d o s ť o určenie súpisného čísla / orientačného čísla na stavbu.

V zmysle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb ž i a d a m (e) o určenie súpisného čísla /orientačného čísla na
stavbu:
uviesť kód stavby : ..............................................................termín dokončenia stavby: .........................
( kód stavby 10 - rodinný dom, kód stavby 7 – samostatne stojaca garáž , kód stavby 20 - iná stavba)

ktorá sa nachádza na ulici :(názov ulice) .................................................................................................
na pozemku parcelné číslo: (parcelné číslo pod stavbou ) .........................................kat.územie
Budkovce
Adresný bod :.................................................................................................................................
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby- kolaudačné
rozhodnutie
uviesť orgán, ktorý rozhodnutie vydal :....................................................................................................
pod číslom: (uviesť číslo rozhodnutia ) ....................................................................................................
nadobudlo právoplatnosť dňa: ................................................................................................................
pre stavebníka (kov) (uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp.názov firmy, IČO, sídlo)
............................................................................................................................. ...................................................
........................................................................................................................................................... .....................
Súčasne dávam (me) súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č.
122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

_____________________________
vlastnoručný podpis
podpis štatutárneho zástupcu v prípade
právnickej osoby

Prílohy:
- originál právoplatného kolaudačného rozhodnutia, prípadne overenú fotokópiu
- originál geometrického plánu , prípadne vyhotovená fotokópia, prípadne snímku z pozemkovej mapy
s vyznačením , ktorá stavba je predmetom očíslovania
- originál listu vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
- zameranie adresného bodu ( 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

