Žiadateľ : ......................................................................................................................................
( U fyzickej osoby uviesť – meno, priezvisko, trvalý pobyt, v prípade právnickej osoby –
názov, sídlo, IČO)
Telefonický kontakt : ...................................................................................................................
E – mail:........................................................................................................................................
Mestský úrad
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
V Žiline, dňa ...............................................

Žiadosť o neurčenie súpisného čísla a orientačného čísla* pre stavbu
(sklad, hospodárska budova, garáž, záhradná chatka, atď., ak sú to vedľajšie stavby k hlavnej budove)
*
...........................................................................................................................................................)
*správne zakrúžkujte, príp. doplňte

Žiadam o neurčenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu : ........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
kód druhu stavby: ...................
ktorá sa nachádza na ulici (názov ulice): .....................................................................................
na pozemku parcelné číslo (parcelné číslo pod stavbou)..............................................................
katastrálne územie : .....................................................................................................................
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby - kolaudačné
rozhodnutie:
uviesť orgán, ktorý rozhodnutie vydal..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
pod číslom (uviesť číslo rozhodnutia)...........................................................................................
zo dňa (uviesť dátum kedy bolo rozhodnutie vydané).................................................................
nadobudlo právoplatnosť dňa.......................................................................................................

pre stavebníka (uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko, resp. názov firmy, IČO, sídlo)
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Mesto Žilina spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania
a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania
osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej
legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup
k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je
nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o
nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť
písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, osobne do podateľne
alebo elektronicky na email zodpovednaosoba@zilina.sk.

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

PRÍLOHY:
o fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu, alebo originál (stavby od 1.10.1976 až
po súčasnosť)
o overené užívacie povolenie, overené rozhodnutie o uvedení do trvalej prevádzky alebo osvedčenie
o stavbe alebo originál a iné (stavby postavené pred 1.10.1976)
o ak stavebné povolenie, alebo kolaudačné rozhodnutie nevlastníte je potrebné sa obrátiť na Štátny archív
(Framborská 247/9, 010 01 Žilina)
o Ak stavebník/vlastník budovy nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je postavená stavba je potrebné
doložiť doklad o inom práve k pozemku - nájomná zmluva s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením
trvalej prevádzky a pod.
o V prípade, že došlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť
doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva – (kúpno-predajná zmluva, dedičské rozhotnutie...)
o kópia geometrického plánu
o splnomocnenie (v prípade zastupovania vlastníka)

