Žiadatelia .................................................................................................tel.kontakt:............................
Bydlisko ............................................................................................e-mail: .........................................
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obec Herľany
Herľany 54
044 45 Bidovce

VEC
Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby
Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
v znení neskorších predpisov, žiadam o určenie súpisného čísla
Žiadateľ:
(podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, osoba určená
v kolaudačnom rozhodnutí):

(meno, priezvisko, trvalý pobyt stavebníka)

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

Pozemok, na ktorom je budova postavená v obci : ........................................, katastrálne
územie: ..................................................., parcela číslo: .................................................. (ak je budova
postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov).

Termín dokončenia budovy : ............................................................
(vydanie Kolaudačného rozhodnutia, príp. Rozhodnutia o povolení užívať budovu)
Dole podpísaná/podpísaný .............................................................................
- udeľujem týmto súhlas/ nesúhlas so spracúvaním, sprístupnením, zverejnením a uchovávaním mojich osobných
údajov (uvedených v žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní) v rozsahu meno
a priezvisko, bydlisko, email, telefónny kontakt,. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie žiadosti
o stavebné povolenie a stavebného konania pre Stavebný úrad – príslušná obec, v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas
dávam na dobu určitú, na obdobie 30 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať
o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

..............................................
podpis žiadateľov

Príloha:

-

doklad o vlastníctve k pozemku zastavaného stavbou (resp. doklad o inom práve
k pozemku),

-

právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na budovu,

-

Geometrický plán (porealizačné zameranie stavby), zameranie adresného bodu.

