
Žiadateľ: meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa - fyzická osoba 

                 názov firmy, sídlo, IČO – právnická osoba 

                 tel., e-mail 

 

__________________________________________________________________________

Mesto Rajecké Teplice 

Námestie SNP 29/1 

013 13 Rajecké Teplice 
 

Vec: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
*
  

 

Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších 

predpisov,  
 

žiadam  o určenie súpisného a orientačného čísla
*
 na stavbu  .............................................. 

uviesť kód druhu stavby a termín jej dokončenia  ...................................................................... 

a údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty (údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých 

sa byty nachádzajú)  ..................................................................................................................... 

Stavba sa nachádza v meste  ........................................................................................................ 

na ulici (názov ulice)  .................................................................................................................. 

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

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby - kolaudačné 

rozhodnutie (uviesť orgán, ktorý rozhodnutie vydal) ..................................................................  

pod číslom (uviesť číslo rozhodnutia) .......................................................................................... 

zo dňa (uviesť dátum, kedy bolo rozhodnutie vydané) ................................................................ 

a nadobudlo právoplatnosť dňa .................................................................................................... 

pre stavebníka (uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp. názov firmy, IČO, sídlo) 

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

 

....................................................................................................................................................... 
 
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.  so spracúvaním 
svojich osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený 
osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na 
vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržať ustanovenia zákona            
č. 428/2002 Z. z., a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi. 

 

 

_________________________               _________________________ 

miesto a dátum     podpis (vlastníka, resp. štatutára) 
 

*  nehodiace sa preškrtnite                                                                                                          

Prílohy:  

o originál listu vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku zastavanému stavbou 

o právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak ho stavba vyžadovala)   

o zameranie adresného bodu v listinnej podobe (vyhláška č. 142/2015 Z. z.) 

o 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 


