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Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba) :..............................................................................................
Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba): :.............................................................................................
(žiadateľ alebo jeho splnomocnený zástupca)

                                                                                       Mestský úrad
        Tel. kontakt:                                                           odd. územného plánovania a stavebného poriadku
                                                                                       Štefánikovo námestie č. 1
                                                                                       052 01 Spišská Nová Ves
                                                  
ŽIADOSŤ o vydanie oznámenia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla a orientačného čísla:
   V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, a zákonom č.125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam o určenie
          súpisného čísla a          orientačného čísla.
        
Žiadam o vydanie oznámenia:   o          určení ,          zmene  alebo          zrušení súpisného a orientačného čísla.*

súpisného a orientačného čísla na stavbu (kód stavby): ..............................................................................................................
Postavenú na parc. č.: KN..........................................v katastrálnom území.................................................................................
Stavba bola postavená na základe:
Stavebného povolenia č.: ..................................................................................        dňa............................................................
Kolaudačného rozhodnutia č.: ...........................................................................        dňa............................................................
  
Prílohy k  žiadosti:
    kolaudačné rozhodnutie (prípadne stavebné povolenie)
	    doklad o vlastníctve k pozemku (list vlastníctva)
	    zameranie adresného bodu (§ 3 ods. 4 zákona č. 25/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona)
	    splnomocnenie (ak žiadateľ podáva žiadosť prostredníctvom svojho zástupcu, ak žiadosť nepodáva vlastník stavby)
	    potvrdenie o veku stavby postavenej pred rokom 1976
6.        geometrický plán 
7.        údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty – údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú
 8.        čestné vyhlásenie v prípade, ak stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije)

Zároveň žiadam o obstaranie tabuľky so súpisným, orientačným číslom a súhlasím s úhradou nákladov na obstaranie tabuľky:               Áno          Nie
     *hodiace sa zaškrtnite

Poučenie: Súpisné a orientačné čísla sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť mestu doručená!
                                                                                                                                                                                             
V Spišskej Novej Vsi, dňa................................................                                                           ................................................
                                                                                                                                                 podpis žiadateľa


Súhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom – Mestom Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614 na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých údajov na obdobie 100 rokov.


V Spišskej Novej Vsi, dňa ........................                                                                                         ...........................................
podpis dotknutej osoby
.

