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Tlačivo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Ak je žiadaterom fyzická osoba:

Meno, priezvisko a rodné meno

Trvalý pobyt

Tel. číslo

Ak je žiadatel'om právnická osoba:

Názov:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

Tel. číslo
Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Oddelenie právne a majetkové
Nám. Sv. Františka č. 8

842 62 Bratíslava 4

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

Vec : Žiadost' o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

Vzmysle § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a podra § 2c ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov žiadam o vydanie rozhodnutia
? súpisného a orientačného čísla budove

na ulici: .................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

kód druhu stavby: (z kolaudačného rozhodnutia)

terrmn dokončenia stavby:

stavebmkom stavby je:

adresný bod: (následné údaje vychádzajú z elaborátu geometrického plánu - nezávislý elaborát)

elipsoidická (geodetická) šírka adresného bodu:

elipsoidická (geodetická) dížka adresného bodu:

elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu:

Sravebn?ík / žiadatel' zodpovedá za správnosr' uvedených údajov.



Stavba je vo vlastníctve - spoluvlastníctve (nehodiace preškrtnút')

fyzickej osoby :

meno, priezvisko, priezvisko za slobodna, adresa trvalého bydliska všetkých spoluvlastníkov

právnickej osoby:

meno, priezvisko alebo názov, adresa sídla firrny a IčO organizácie

o čom prikladáme doklad o vlastníctve LV č. : nie starší ako 3 mesiace

za predpokladu, že ie stavba zapísaná v katastri nehnuterností

Pozemok je vo vlastníctve - spoluvlastníctve (nehodiace preškrtnút')

fyzickej osoby :

meno, priezvisko, priezvisko za slobodna, adresa trvaW.ho bydliska všetkých spoluvlastníkov

právnickej osoby:

meno, priezvisko alebo názov, adresa sídla firmy a IČO organizácie

o čom prikladáme doklad o nájme NZ č. :

o čom prikladáme doklad o vlastníctve LV č. : nie starší ako 3 mesiace

?%

Na základe zákona č. 125/2015 Z.z o registri adríes a o zmene a doplnení neskorých zákonov, ?

možné bez elaborátu adresného bodu vydat' rozhodnutie o určení súpisného/orientačného «,ísla.

(podpis)
Príloha :

1. Kolaudačnérozhodnutie-právoplatné(originál/overenáfotokópia)

2. List vlastníctva stavby a pozemku (originál/overená fotokópia, nie starší ako 3 mes.)

3. Geometrický plán zameranej stavby (originál / overená fotokópia)

4. Elaborát adresného bodu, ktorý je súčast'ou GP (originál po vydaní rozhodnutia sa vráti)

5. Údaj či sa nachádzajú v budove byty a údaje o číslach bytov a podlažiach na ktorých sa byty
nachádzajú (zoznam) ak sa nenachádzajú stačí vedra napísat' nenachádzajú......................................

6. Iné (napr. splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka - žiadatel'a, rozhodnutie

o dedičstve)............................................................----?=--

Stavebník / žiaďatel? zoďpovedá za správiiosta ?ivedenýcli úďa?jov.


