Žiadateľ: .............................................................................................................................................................
Mestská
časť
KošiceKrásna
Opátska 18
040 18 Košice – Krásna
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla
Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, žiadam o zmenu, zrušenie1 :
• súpisného čísla
• orientačného čísla
Žiadateľ: ............................................................................................................................................................ 2
Pozemok, na ktorom je budova postavená:
mesto ...................................................................................................................................................................
ulica.....................................................................................................................................................................
katastrálne územie.................................................................................................................................................
parcela č. ............................................................................................................................................................3
Odôvodnenie žiadosti:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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

................................
telefonický kontakt

.....................................
podpis žiadateľa

Prílohy k žiadosti:
1.) doklad o vlastníctve budovy (ov), alebo doklad o inom práve k budove (ám)
2.) zameranie adresného bodu (geodetické zameranie hlavného vstupu (ov) do budovy - §3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej
vyhlášky č. 142/2015 tohto zákona, ak má vplyv na zmenu súpisného a orientačného čísla
3.) dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. v prípade, že stavba zanikla – doklad odstránení stavby, ....)
4.) ak žiadosť nepodáva stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie
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Zakrúžkuj!
Podľa §2c ods. 3 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí

Ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov

