Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba)
.......................................................................................................................................................
Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba)
.......................................................................................................................................................

Obec Ďurčiná
Obecný úrad– evidencia obyvateľov
Ďurčiná 77
015 01 Rajec

VEC : Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
Žiadam Obecný úrad v Ďurčinej o určenie (zmenu*) súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 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 (kód druhu stavby) ............................... ................ (viď príloha žiadosti),
nachádza sa na pozemku parc. č. (pod stavbou) ................................................ v obci Ďurčiná,
v katastrálnom území Ďurčiná. Termín dokončenia stavby ..........................................
Žiadam o určenie (zmenu*):
súpisného čísla ......................
z dôvodu a) prevodu vlastníctva k stavbe
b) pre účel poistenia stavby
K žiadosti prikladám:
- právoplatné stavebné rozhodnutie
- výpis z listu vlastníctva na pozemok
- geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Ďurčinej, dňa .............................
...................................................
podpis žiadateľa
*nehodiace prečiarknuť

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba)
.......................................................................................................................................................
Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba)
.......................................................................................................................................................

Obec Ďurčiná
Obecný úrad– evidencia obyvateľov
Ďurčiná 77
015 01 Rajec

VEC : Žiadosť o určenie (zmenu*) súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Žiadam Obecný úrad v Ďurčinej o určenie (zmenu*) súpisného čísla v zmysle § 2c ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 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 (kód druhu stavby) ...................................................................... (viď príloha žiadosti)
nachádza sa na pozemku parc. č. (pod stavbou) ................................................. v obci Ďurčiná,
v katastrálnom území Ďurčiná. Termín dokončenia stavby .........................................................
.
Žiadam o určenie (zmenu*):

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

K žiadosti prikladám:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie
- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
- geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Ďurčinej, dňa .............................
...................................................
podpis žiadateľa
*nehodiace prečiarknuť

