
Žiadateľ : 

meno, priezvisko,  trvalý pobyt žiadateľa, tel., e-mail // názov firmy, sídlo, IČO – právnická osoba, tel., e-mail 
 

                                                                                                     Obec Nižný Klátov
                                                                                                     Obecný úrad 
                                                                                                     Hlavná 1/1
                                                                                                     044 12 Nižný Klátov  
  

Nižný Klátov, dňa...............

Vec 
Žiadosť o určenie súpisného a     orientačného čísla na stavbu

Žiadam Vás o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu.............................. kód

druhu stavby ........................termín dokončenia .......................................,

ktorá sa nachádza na ulici ..................................................................................

na pozemku parcelné číslo (parc. číslo pod stavbou)...............................k.ú. .......................... 

Adresný bod .............................................................................................................

Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, pod číslom ..................................

zo dňa ............................................., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa...............................

V budove sa nenachádzajú - nachádzajú byty v počte...... čísla bytov a podlažia, na ktorých sa

byty nachádzajú........................

Dotknutá  osoba berie na vedomie,  že bola  oboznámená so spracovaním osobných údajov

v zmysle s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecného nariadenia

o ochrane  údajov)  a so  zákonom č.  18/2018  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  v znení  neskorších

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

                                                                  ...........................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa, resp.
    podpis štatutárneho zástupcu  
     v prípade právnickej osoby

    



Prílohy: 
- doklad o inom práve k pozemku,
- kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
- originál geometrického plánu  k nahliadnutiu  a vyhotovená fotokópia, 
- 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.
- v prípade, ak žiadateľ o určenie číselného označenia na stavbu a stavebník nie sú totožné 

osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli 
práva zo stavebníka na žiadateľa.

Príloha k žiadosti o určenie súpisného a     orientačného čísla na stavbu

KÓD DRUHU STAVBY
Kód Druh stavby

1 Priemyselná budova
2 Poľnohospodárska budova
3 Budova železníc a dráh
4 Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
5 Budova letísk
6 Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, 

budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
7 Samostatne stojaca garáž
8 Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
9 Bytový dom
10 Rodinný dom
11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
12 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
13 Budova ubytovacieho zariadenia
14 Budova obchodu a služieb
15 Administratívna budova
16 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
17 Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
18 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod 

energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica 
a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

19 Budova pre šport a na rekreačné účely
20 Iná budova
21 Rozostavaná budova
22 Polyfunkčná budova
23 Inžinierska stavba


