
Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba) ............................................................................. 

Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba) ............................................................................ 

 

 

         OBEC   SEMEROVO 

                                                                                                                     Obecný úrad 

         941 32  SEMEROVO 

 

                    

 

     

Vec: ŽIADOSŤ  o určenie  súpisného čísla  a orientačného čísla 

 

 

Žiadam OBEC SEMEROVO, obecný úrad o určenie súpisného čísla  a orientačného čísla na:  

 

Názov stavby (označenie – druh) ....................................................................................................... 

 

Kód druhu stavby: ............................................................................................................................. 

 

Termín dokončenia: ............................................................................................................................ 

 

 lokalita :  ............................................................., parcela číslo:  ............................................. 

 

                                                                                                      

 

K žiadosti prikladám:  

 

 Doklad o vlastníctve pozemku  / LV/ 

 / doklad o inom práve k pozemku – nájomná zmluva/ 

  kolaudačné rozhodnutie  / pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie/ 

 Zameranie adresného bodu  *1 

 Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o číslach bytov a podlažiach , na ktorých sa 

byty nachádzajú *2 

 

 

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 

 

 

 

V Semerove, dňa ...............................  

 

 

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

             podpis žiadateľa 

 
 
 

 

 
*1. §6 ods.3 Vyhlášky MVSR č. 141/2015 Z.Z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MVSR č. 31/2003 Z.Z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.  

*2 § 6 odst. 4 Vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.Z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o označovaní ulíc a verejných priestranstiev  

 o číslovaní stavieb 



Vybavovanie súpisných čísiel od 1.júla 2015 

  

V súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries od 1.7.2015 a 

novelizácie vyhlášky č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných 

verejných priestranstiev Obec Semerovo upozorňuje vlastníkov nehnuteľností na 

povinnosť k žiadosti o určenie súpisného čísla  pre stavbu doložiť okrem doteraz 

povinných príloh aj adresný bod ( geopriestorový údaj), vyjadrený v priestorových 

súradniciach a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy ). 

Vyhotovenie zamerania  adresného bodu zabezpečí stavebník u geodeta ešte pred 

podaním žiadosti o určenie súpisného čísla. 

Účinnosť od 1.júla 2015 

 


