Žiadateľ /podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/:
Fyzická osoba : /meno, priezvisko, trvalý pobyt stavebníka/
Právnická osoba: /názov, sídlo, IČO/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesto Svätý Jur
Mestský úrad
Prostredná 29
90021 Svätý Jur
Vec: Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby alebo o pridelení súpisného
čísla budove
Žiadam o vydanie potvrdenia (** nehodiace prečiarknite) :
- o veku stavby**
- o pridelení súpisného čísla stavbe**
( rodinný dom, garáž, rekreačná chata, byt v bytovom dome, iné........................),
na ulici..................................................., katastrálne územie Svätý Jur /Neštich , ktorá bola
postavená do roku 1976, v roku.................na pozemku parc. č............

, LV ......................

(ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto
pozemkov) .
Vydanie potvrdenia žiadam:
- pre účely zápisu údajov o práve do katastra nehnuteľnosti,
-

pre znalca k vyhotoveniu znaleckého posudku,

-

iné........................................................................................

Kód druhu stavby a termín jej dokončenia /podľa kolaudačného rozhodnutia a prílohy č. 7
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov – viď príslušná časť vyhlášky/
.......................................................................................................................................................

Ako doklad k vystaveniu potvrdenia prikladám doklad o nadobudnutí stavby:
*(kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, kúpnopredajná zmluva, zápisnica
z dedičského konania, darovacia zmluva).
Prílohy:

Dňa:

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

*V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pred rokom 1976 je nutné
predložiť čestné prehlásenie, s overeným podpisom na matričnom úrade, že stavba bola
postavená v roku......................, na pozemku................., k.ú........................... , účel stavby
a stavebníkom stavby bol.........................................
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov a zároveň udeľujem
súhlas Mestskému úradu, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur so spracovaním mojich osobných
údajov, v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č.
18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účely spracovania
mojej žiadosti.

.....................................
podpis žiadateľa
Poučenie:
K žiadosti je stavebník povinný poskytnúť súčinnosť a predložiť požadované doklady na
základe ktorých je možné vydať potvrdenie o pridelenom súpisnom/orientačnom čísle
stavbe!

