...........................................................................................................................................................
meno, priezvisko a adresa bydliska fyzickej osoby alebo názov, sídlo a IČO právnickej osoby
(stavebníka, žiadateľa)

Obec Veterná Poruba
Obecný úrad
031 04 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla v zmysle § 2c, ods.3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Žiadam o určenie súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp., podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhlášky č. MV SR č. 141/2015 z 23.6.2015
a zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č.
142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Budova (druh stavby) ....................................................................................................................,
postavená na pozemku parc. č........................., ktorý vlastním na základe LV č. ........................,
v k.ú. obce Veterná Poruba.
Kolaudačné rozhodnutie vydal ......................................................................................................
dňa ............................. pod číslom .................................................... .
Žiadam o určenie (zmenu, zrušenie):

súpisného čísla ..............................

K žiadosti prikladám:
•
právoplatné kolaudačné rozhodnutie
•
doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (výpis z listu
vlastníctva)
•
geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení.

...............................................
Podpis žiadateľa
Vo Veternej Porube dňa

...........................................................................................................................................................
meno, priezvisko a adresa bydliska fyzickej osoby alebo názov, sídlo a IČO právnickej osoby
(stavebníka, žiadateľa)

Obec Veterná Poruba
Obecný úrad
031 04 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla
v zmysle § 2c, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Žiadam o určenie súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp., podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhlášky č. MV SR č. 141/2015 z 23.6.2015
a zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č.
142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Rozostavaná budova (druh stavby) ................................................................................................,
postavená na pozemku parc. č........................., ktorý vlastním na základe LV č. ........................,
v k.ú. obce Veterná Poruba s termínom ukončenia stavby .......................................................... .
Žiadam o určenie (zmenu, zrušenie):

súpisného čísla ..............................

z dôvodu

a) prevodu vlastníctva k stavbe
b) pre účel poistenia stavby
a tento dôvod preukazujem dokladmi v prílohe žiadosti.
K žiadosti prikladám:
•
právoplatné stavebné povolenie
•
výpis z listu vlastníctva na pozemok
•
geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení.

...............................................
Podpis žiadateľa
Vo Veternej Porube dňa

