
..................................................................................................................................................  
(meno, priezvisko, ICO, adresa príp. sídlo firmy)

                                                                             MČ Bratislava - Devín
                                                                                                         Kremeľská 39 
                                                                                                         841 10 Bratislava 46

Vec: Žiadosť     (podľa vyhlášky 141/2015 Z.z.)   o:

-vydanie súpisného a orientačného čísla na novostavbu  ......................................................
-zrušenie súpisného a orientačného čísla stavby  ...................................................................

- potvrdenie súpisného čísla na: - rodinný dom
-garáž
-chatu
-iné                ....................................................................

na parcele číslo (podľa KN):  ..................................................................................................

kód druhu stavby :                  ....................................................................................................

termín dokončenia stavby:     .....................................................................................................

pôvodne bolo vydané na stavbu toto súpisné (evidenčné) číslo: .............................................

K žiadosti prikladám tieto doklady:
 

1. K novostavbe:
-doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
-originál právoplatného kolaudačného rozhodnutia - k nahliadnutiu a možnosti overenia
-originál geometrického plánu - k nahliadnutiu
- zameranie adresného bodu podľa §3 ods.4 zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries
- údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty  
nachádzajú
 
2. K starej stavbe (postavenej do účinnosti stavebného zákona, t.j. do 09/1976):
-Kolaudačné rozhodnutie, prípadne ak nie je k dispozícii kalaudačné rozhodnutie treba predložiť
overené čestné prehlásenie, že stavba je postavená pred účinnosťou stavebného zákona t.j. v roku........  
a nemá k dispozícii kolaudačné rozhodnutie, stavebníkmi boli.............................................................
-Vzťah  k  stavbe  možno  dokladovať  i  originálom  kúpnej  zmluvy,  darovacej  zmluvy,dedičského 
rozhodnutia ...
-V prípade, že stará stavba je postavená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve inej osoby - je potrebné  
predložiť zmuvný vzťah s vlastníkom pozemku.

- geometrický plán a zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.4 zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries) 
v prípade, že stavba , nie je zameraná (zák. 162/1995 o katastri nehnuteľnosti)

...............................................                                                ..........................................              
                   dátum                                                            podpis žiadateľa
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