
*zoznam príloh na druhej strane 

Žiadateľ /podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov osoba  určená v kolaudačnom  rozhodnutí/: 

 

 

Fyzická osoba : /meno, priezvisko, trvalý  pobyt  stavebníka/ 

 

 

 

 

 

 

Právnická osoba: /názov, sídlo, IČO/ 

 

 

 

Kontakt (tel.č., e-mail)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesto Svätý Jur 

Mestský úrad  

Prostredná 29 

90021 Svätý Jur  

 

 

 

Vec: Žiadosť o zmenu / zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu  

  

Týmto Vás žiadam o zmenu / zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (nehodiace 

preškrtnúť) nachádzajúcej sa na území Mesta Svätý Jur  

 

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

(označenie - druh stavby) 

ktorá sa nachádza na ulici (názov ulice): 

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

orientačné číslo: ....................................................... súpisné číslo: 

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

na pozemku parc. č. (parc. č. pod stavbou): .......................................................................  

k. ú.  Svätý Jur – Neštich (nehodiace preškrtnúť) 

na stavbu bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené odstránenie stavby (uviesť orgán, 

ktorý rozhodnutie 

vydal)...................................................................................................................................... 

pod číslom  (uviesť číslo rozhodnutia) 

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

zo dňa ......................................... nadobudlo právoplatnosť dňa......................... 



Vlastník – spoluvlastník stavby (nehodiace preškrtnúť)  (podľa listu vlastníctva, uviesť meno, 

priezvisko, trvalé bydlisko, resp. obchodné meno, IČO, 

sídlo)....................................................................................................................................... 

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

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

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

Číslo listu vlastníctva : 

 

Stavba bola odstránená (termín odstránenia stavby) ............................................. 

Odôvodnenie žiadosti: 

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

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

 

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov a zároveň udeľujem 

súhlas Mestskému úradu, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur  so spracovaním mojich osobných 

údajov,  v súlade s nariadením  EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  na účely spracovania  mojej žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

v ...................................  ............................................................ 

 podpis žiadateľa 

                                                                                                             (štatutárneho zástupcu)

    

 

 

 

Prílohy:  
1. doklad o inom práve k budove  

2. právoplatné rozhodnutie o odstránení budovy (overená fotokópia) 

3. potvrdenie o asanácií stavby resp. o odvoze sute zo stavby 

4. tabuľku so súpisným číslom (treba odovzdať na MsÚ vo Svätom Jure  č. d. 12 

5. rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla 

6. geometrický plán a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením odstránenej stavby 

7. zameranie adresného bodu (geodetické zameranie hlavného vstupu(ov) do budovy - § 3 

ods. 4 zákona č. 125/2015 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z.z. tohto zákona), 

ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného 

čísla 

8. splnomocnenie v prípade zastupovania stavebníka,  vlastníka  

9. dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti 


