/ meno, priezvisko a adresa žiadateľa (ov)/
Obec Kokava nad Rimavicou
Nám. 1.mája 1
985 05 Kokava nad Rimavicou

Vec:
Žiadosť o určení (zmene, zrušení) súpisného (orientačného) čísla stavbe (hodiace sa podčiarknúť)

Žiadam /e/ o vydanie oznámenia o určení (zmene) súpisného (orientačného) čísla pre stavbu postavenú
v Kokave nad Rimavicou na Ulici................................. súpisné číslo ................. orient.č. ................. /resp.
novostavbu/.
Stavba sa nachádza v katastrálnom území /názov kat.územia/ Kokava nad Rimavicou na parcele CKN č:
............................ adresný bod ................................................................................... a ide o /druh stavby/
............................................ dátum postavenia stavby..............................
Kolaudačné rozhodnutie o uvedení stavby do trvalého užívania vydal /presný názov stavebného
úradu/...........................................................................................................................................................................
zo dňa .............................pod číslom .............................................. právoplatnosť nadobudlo dňa ...........................
Vlastníkom predmetnej stavby je /uviesť všetkých vlastníkov/:
-

uviesť aký podiel vlastnia (napr. po dedičskom konaní, BSM (bezpod.vlast.manž.)

-

meno, priezvisko (aj rodné priezvisko), (príp.dátum úmrtia) a úplnú adresu trvalého pobytu u fyzických
osôb, u právnickej osoby jej presný názov, úplnú adresu sídla/:

......................................................................................................................................................... podiel ...............
......................................................................................................................................................... podiel ...............
.......................................................................................................................................................... podiel ...............

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa ustanovení zákona NR SR č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V .............................. dňa ...........................

.................................................
podpis (pečiatka) žiadateľa

Príloha:
- zameranie adresného bodu v listinnej podobe (vyhláška č.142/2015 Z.z.)
- kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) - právoplatné
- doklady preukazujúce vlastníctvo napr. List vlastníctva, právoplatné dedičské rozhodnutie a pod.
- geometrický plán skutočného zamerania stavby (nie je potrebný u stavieb, ktorých kolaudačné rozhodnutie
alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 01.10.1976, resp. u stavieb, ktoré sú už zakreslené
v katastrálnej mape a neboli zmeny prístavba a pod.)
-

KÓD DRUHU STAVBY
Kód | Druh stavby
1 | Priemyselná budova
2 | Poľnohospodárska budova
3 | Budova železníc a dráh
4 | Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
5 | Budova letísk
6 | Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko,
budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
7 | Samostatne stojaca garáž
8 | Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
9 | Bytový dom
10 | Rodinný dom
11 | Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
12 | Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
13 | Budova ubytovacieho zariadenia
14 | Budova obchodu a služieb
15 | Administratívna budova
16 | Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
17 | Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
18 | Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií,
čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu
alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
19 | Budova pre šport a na rekreačné účely
20 | Iná budova
21 | Rozostavaná budova
22 | Polyfunkčná budova
23 | Inžinierska stavba

/ meno, priezvisko a adresa žiadateľa (ov)/
Obec Kokava nad Rimavicou
Nám. 1.mája 1
985 05 Kokava nad Rimavicou

Vec:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia /oznámenia/ o určení (zmene, zrušení) súpisného
(orientačného) čísla stavbe (hodiace sa podčiarknúť)

Žiadam /e/ o vydanie rozhodnutia (oznámenia) o určení (zmene) súpisného (orientačného) čísla pre
stavbu postavenú v Kokave nad Rimavicou na Ulici....................... súpisné číslo ................. orient.č. .................
/resp. novostavbu/.
Stavba sa nachádza v katastrálnom území /názov kat.územia/ Kokava nad Rimavicou na parcele CKN č:
............................ a ide o /druh stavby/............................................ dátum postavenia stavby..............................
Kolaudačné rozhodnutie o uvedení stavby do trvalého užívania vydal /presný názov stavebného
úradu/...........................................................................................................................................................................
zo dňa .............................pod číslom .............................................. právoplatnosť nadobudlo dňa ...........................
Vlastníkom predmetnej stavby je /uviesť všetkých vlastníkov/:
-

uviesť aký podiel vlastnia (napr. po dedičskom konaní, BSM (bezpod.vlast.manž.)

-

meno, priezvisko (aj rodné priezvisko), (príp.dátum úmrtia) a úplnú adresu trvalého pobytu u fyzických
osôb, u právnickej osoby jej presný názov, úplnú adresu sídla/:

......................................................................................................................................................... podiel ...............
......................................................................................................................................................... podiel ...............
.......................................................................................................................................................... podiel ...............

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa ustanovení zákona NR SR č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V .............................. dňa ...........................

.................................................
podpis (pečiatka) žiadateľa

Príloha:
- kópia z katastrálnej mapy od KÚ Správy katastra Kokava nad Rimavicou
- kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) - právoplatné
- doklady preukazujúce vlastníctvo napr. List vlastníctva, právoplatné dedičské rozhodnutie a pod.
- geometrický plán skutočného zamerania stavby (nie je potrebný u stavieb, ktorých kolaudačné rozhodnutie
alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 01.10.1976, resp. u stavieb, ktoré sú už zakreslené
v katastrálnej mape a neboli zmeny prístavba a pod.)

