
Žiadateľ  fyzická osoba      
(meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, tel., e-mail) 

 

právnická osoba   
(názov, sídlo, IČO, tel., e-mail ) 

 

Mestská časť Košice - Sever 

Festivalové námestie 2 

040 01 Košice 

 

Vec: Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla stavbe * 

 

V zmysle ustanovenia § 8 Vyhlášky Ministerstva vnútra 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 Mestskú časť Košice  – Sever na základe evidencie súpisných     a 

orientačných čísel o vydanie 

 

potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla * 

 

stavbe/budove (označenie charakteru stavby/budovy) :   
 

súpisné číslo:    
 

orientačné číslo:    
 

ktorá sa nachádzala na ulici (názov ulice, resp. lokality) :   
 

na pozemku parcelné číslo (parcelné číslo pod stavbou/budovou) :   
 

katastrálne územie (názov katastrálneho územia) :   
 

Stavebníkom stavby/budovy, resp. jej vlastníkom/spoluvlastníkom je/sú:    
 

 
 

Stavba/budova bola dokončená v roku:   
 

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi MČ 

Košice – Sever podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktoré uvádzam na účely spracovania tejto žiadosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí 

do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

 

V Košiciach    
 

vlastnoručný podpis žiadateľa, 
resp. podpis osoby oprávnenej konať 

v mene právnickej osoby 
 

Prílohy: 

 doklad o vlastníctve (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom bola stavba/budova postavená 

 kolaudačné rozhodnutie resp. užívacie povolenie pre predmetnú stavbu 

 geometrický plán so zameranou stavbou, resp. kópia z katastrálnej mapy 

 v prípade, ak žiadateľ o vydanie potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla *stavby/budovy a stavebník nie sú 

totožné osoby, je potrebné predložiť originál alebo overenú fotokópiu dokladu osvedčujúcu prechod, resp. prevod práv 

stavebníka na žiadateľa 

 doklad o zaplatení poplatku vo výške 2,00 € za každý rovnopis potvrdenia 

 

* nehodiace sa preškrtnite 


