
......................................................................................................................................................... 

FO – Meno a priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa /žiadateľov, telef. kontakt 

PO – Názov, sídlo, IČO, telef. kontakt 

                                                                                             

                            

                                                        

OBEC VEĽKÁ LOMNICA 

Tatranská 175/23 

059 52 Veľká Lomnica 

 

 

Žiadosť o zmenu - zrušenie* súpisného čísla a orientačného čísla 

 
         Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 6 ods. 5) Vyhlášky MV SR 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 zmenu / zrušenie* súpisného čísla .................... a  orientačného čísla .................. 

budove (druh stavby)  .........................................................., kód druhu stavby ......................................, 

na ulici ................................................. , v obci Veľká Lomnica, k. ú. ............................................,  

parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená ................................................................,  

(ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov) 

Odôvodnenie žiadosti: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Dátum odstránenia budovy .................................................... . 

Kolaudačné rozhodnutie / rozhodnutie o odstránení stavby vydal ............................................................., 

dňa ................................., pod č. .................................. 

 

Prílohy k žiadosti: 

 list vlastníctva (doklad o vlastníctve budovy alebo iný doklad o práve k budove, napr. kúpna 

zmluva, dedičské rozhodnutie, darovacia zmluva), 

 zameranie adresného bodu, ak má zmena zamerania adresného bodu vplyv na zmenu súpisného 

čísla a orientačného čísla, 

 dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (v prípade, že stavba zanikla - 

právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby (originál, alebo overená fotokópia) 

 ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie (s úradne 

osvedčeným podpisom) 

 

     V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podpisom tejto žiadosti udeľujem/e svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti a v jej prílohách. 

 

 

Vo Veľkej Lomnici, dňa ................................... 

                                                                                                    

                                                                                                        ............................................. 

                                                                                                                podpis žiadateľa / ov

            
*nehodiace sa preškrtnite     


