
Čestné vyhlásenie 
(ktorým sa dopĺňa žiadosť o pridelenie súpisného čísla  

a potvrdenie o súpisnom a orientačnom čísle a zapísaní adresného bodu) 
 

Pre stavby postavené pred 01.10.1976 

 
 

..................................................................................................................................................................... 
(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu osoby podávajúcej čestné vyhlásenie) 

 
 

Mestská časť Košice- Krásna 

Opátska 18 
040 18 Košice – Krásna 

 
 

Po upozornení správnym orgánom na následky nepravdivého čestného vyhlásenia (§39 zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 písm. f) zákona SNR č. 372/1990 Zb.  priestupkoch 
v znení neskorších predpisov) vyhlasujem na svoju česť, že 

 
 

Stavba ...............................................................................................................................................................1. 

na parcele číslo ..................................................................................................................................................... 

katastrálne územie................................................................................................................................................. 

bola ukončená v roku ............................................................................................................................................ 

stavebníkom stavby bol ......................................................................................................................................... 

 

 

Písomné doklady o ukončení stavby a jej uvedení do užívania sa nezachovali z dôvodu: 

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

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

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

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

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

 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, 
ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa 
 
 
 

..................................................... 
úradné osvedčený podpis žiadateľa 

 
 

 
 

 
K vydaniu rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné doložiť: 

1.) žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla 
2.) užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe 
3.) kópia katastrálnej mapy a geometrický plán so zameraním adresného bodu 
4.) čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol 

stavebníkom, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané 
 

 

 
1 názov stavby 


