
 

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 vo Svätom Jure  

Prostredná 29 

900 21 Svätý Jur  

 

Vec: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu. 

 

 Týmto Vás žiadam o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu 

uviesť kód druhu stavby .......................................................................................................... 

ktorá sa nachádza na ulici (názov ulice)  ................................................................................. 

na pozemku parcelné číslo (parc.číslo pod stavbou).....................................k.ú. Svätý 

Jur/Neštich . 

 Adresný bod ................................................................................................................ 

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

 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 ) 

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

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

Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty: ............................... 

Údaj  o  číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú : 

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

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

 

 

 

 



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.  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (číslo telefónu, email)  

 

 

 

 

 

 

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

        vlastnoručný podpis 

    podpis štatutárneho zástupcu   

     v prípade právnickej osoby  

                                                                                  

 

Prílohy:  

 Právoplatné kolaudačné rozhodnutie /overená fotokópia/ ak ho stavba vyžadovala; ak sa 

budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží 

príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že 

stavba nevyžadovala kolaudáciu; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,  

 Originál geometrického plánu  k nahliadnutiu  a vyhotovená fotokópia, alebo originál  

kópie z katastrálnej mapy, s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania 

 Číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, alebo doklad o inom 

práve k pozemku (om) zastavanému stavbou –nájomná zmluva + súhlas  vlastníka 

pozemku 

 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. 

 Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich 

rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do 

budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným 

vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej 

prílohe  

 V prípade, ak žiadateľ o určenie číselného označenia na stavbu a stavebník nie sú totožné 

osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli 

práva zo stavebníka na žiadateľa. 

 V prípade, ak stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije),  

žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka – rozhodnutie o dedičstve, úmrtný list, 

kúpnopredajná zmluva, 

 Splnomocnenie na zastupovanie (ak žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom svojho 

zástupcu, ak žiadosť nepodáva vlastník stavby) Ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ 

predloží splnomocnenie na zastupovanie 

 

 

 

 

Poučenie:  

Súpisné a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej 

žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť mestu doručená! 

 



Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným číslom: 

Prvé vydanie súpisného čísla je bezplatné – mesto  obstaráva na vlastné náklady. 

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a 

orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. 

Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 

zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici. 

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, 

stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, 

miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade 

so  zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu mesta, zóny alebo regiónu. 

 

Zákonná úprava: 
Zákon 369/1990 z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 

142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať: 

Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného 

čísla je potrebné predložiť:  

-  vyplnenú žiadosť   

-  právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy 

-  právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej  

   budovy 

-  rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že    

   budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla 

-  geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri  

   adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

- číslo dokladu  o vlastníctve k pozemku  

- doklad o inom práve k pozemku  

-  údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty 

-  údaj o  číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú  

 

 

 

 

 

Ak žiadatelia nevlastnia kolaudačné rozhodnutie u stavby postavenej po roku 1976 je 

potrebné požiadať Stavebný úrad o vydanie dodatočného povolenia stavby ( ak stavebný 

úrad zistí, že stavba bola  postavená bez stavebného povolenia). Mesto Svätý Jur v danom 

prípade pre stavby postavené po roku 1976 do termínu legalizácie stavby nevydá 

oznámenie o súpisnom čísle  

-  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 7 

k vyhláške č. 461/2009 Z. z.  

KÓD DRUHU STAVBY 

Kód Druh stavby 

1 Priemyselná budova 

2 Poľnohospodárska budova 

3 Budova železníc a dráh 

4 Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest 

5 Budova letísk 

6 Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova 

prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové 

a televízne vysielanie a iné) 

7 Samostatne stojaca garáž 

8 Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická 

prevádzková stavba a iné) 

9 Bytový dom 

10 Rodinný dom 

11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum 

12 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 

13 Budova ubytovacieho zariadenia 

14 Budova obchodu a služieb 

15 Administratívna budova 



16 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, 

knižnica a galéria) 

17 Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá 

a domy smútku 

18 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 

stanica, budova na rozvod energií, čerpacia 

a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná 

stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 

odpadových vôd a iné) 

19 Budova pre šport a na rekreačné účely 

20 Iná budova 

21 Rozostavaná budova 

22 Polyfunkčná budova 

23 Inžinierska stavba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


