Žiadateľ : tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba
názov firmy, sídlo, IČO – právnická osoba )
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava
Vec: Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu.
Týmto Vás žiadam o potvrdenie orientačného a súpisného čísla na stavbu
uviesť druh stavby .......................................................................................................................
ktorá sa nachádza na ulici ( názov ulice)......................................................................................
orientačné číslo.......................................súpisné číslo..................................................................
na pozemku parcelné číslo ( parcelné číslo pod stavbou) ................................ k.ú. Staré Mesto.
Stavba bola daná do užívania v roku............................................................................................
Adresný bod .................................................................................................................................
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).................................................................
nadobudlo právoplatnosť dňa.............................................................................................
pre stavebníka ( uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp. názov firmy, IČO, sídlo )
.......................................................................................................................................................
( resp. rozhodnutie o pridelení súpisného čísla).
V prípade nezachovania kolaudačného rozhodnutia, pri starších stavbách spred r. 1976
Stavebník …………………………….
Rok postavenia ………………………
...........................................................
vlastnoručný podpis
podpis štatutárneho zástupcu v prípade
právnickej osoby
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie
v súvislosti so spracovaním osobných údajov[1]
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,
814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely zápisu do registra adries a evidencie súpisných a
orientačných čísiel. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. Doba
poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á
písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie
osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru
uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej
osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol
informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.
[1]

vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Prílohy:
 Overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu, alebo originál,
príp. rozhodnutie o uvedení do trvalej prevádzky, osvedčenie o stavbe , príp. výpis z
pozemkoknižnej vložky
 Originál listu vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
 Originál geometrického plánu k nahliadnutiu a vyhotovená fotokópia, alebo originál
kópie z katastrálnej mapy, s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania
 V prípade, ak žiadateľ o potvrdenie 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.

