
   

Údaje o stavebníkovi 
Fyzická osoba (meno, priezvisko, trvalý pobyt stavebníka) 

Právnická osoba (názov, sídlo organizácie, IČO) 

   Obec Dolné Srnie  

   916 41 Dolné Srnie 242 

V Dolnom Srní, dňa   

Tel. č. žiadateľa  

Vec: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu 

 V súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, žiadam 

o určenie súpisného a orientačného čísla  

na budovu /označenie budovy/                                                           , ktorá 

sa nachádza na ulici v Dolnom Srní, parc. č.              ,  

katastrálne územie  . Termín dokončenia budovy /vydanie 

Kolaudačného rozhodnutia, príp. Rozhodnutia o povolení užívať budovu/    .        

Zakrúžkuj a vyplň !  

 bytová budova /príp. počet podlaží a bytov/                 . 

 nebytová budova 

                      
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR s účinnosťou od 25.5.2018 

Udeľujem týmto súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov 

SR s účinnosťou od 25.5.2018. 

 

Podpis dotknutej osoby: .......................................................... 

 

Príloha: 

 doklad o vlastníctve /LV k budove, pozemku, príp. doklad o inom práve k pozemku- kópia/ 

 právoplatné Kolaudačné rozhodnutie /kópia/ 

 geometrický plán /kópia, zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/ 

s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania 

 zameranie adresného bodu /podľa Vyhlášky MVSR č.142/2015, ktorou sa vykonáva zákon  

č. 125/2015  Z.z. o registri adries/  

podpis žiadateľa 

 
 


