
 

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 vydanie potvrdenia o veku stavby , pridelení súpisného   a orientačného           

          čísla  budove   

 

 Žiadam Vás o potvrdenia - o veku stavby,  o určení súpisného a orientačného čísla v zmysle  

§5 odst.(7) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

pre stavbu (názov stavby ): ......................................................................................................... 

ktorá sa nachádza na ulici :   ........................................................................................................ 

katastrálne územie :  ..................................................................................   (Neštich, Svätý Jur)              

parcela číslo (ak je budova  postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné 

čísla týchto pozemkov) :  

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

súpisné číslo stavby :  ................................................................................................................... 

orientačné číslo stavby : ............................................................................................................... 

objekt je vedený na LV č.:  .......................................................................................................... 

 

Kód druhu stavby a termín jej dokončenia /podľa kolaudačného rozhodnutia a prílohy č. 7 

vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 



nehnuteľností a  o  zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v 

znení neskorších predpisov – viď príslušná časť vyhlášky/  

 

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

 

Vydanie  potvrdenia   žiadam: 

- pre účely zápisu údajov o práve do katastra nehnuteľnosti, 

- pre znalca k vyhotoveniu znaleckého posudku, 

- iné........................................................................................ 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                   podpis   žiadateľa 

 

 
Prílohy :  

1. kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, užívacie 

povolenie ( ku stavbám po 01.10.1976), kúpnu zmluvu na zmenu majiteľov, darovaciu zmluvu 

alebo iný doklad, ktorým môže  stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe, alebo žiadateľ 

preukázať  prechod  práva zo stavebníka na žiadateľa (rozhodnutie o dedičstve, kúpnopredajná 

zmluva a pod.)  

2. čestné vyhlásenie stavebníka (žiadateľa), vyhlásenia osôb ktorým je vek budovy známy, ak chýba 

akýkoľvek doklad k stavbe, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom 

roku bola stavba  postavená, účel pre ktorý je čestné  vyhlásenie vydané (pre stavby pred 01. 10. 

1976)  

3. osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb.( potvrdenie o existencii stavby a jej 

účelu, ak sa nezachoval žiaden doklad ku stavbe) 

4. originál geometrického plánu so zameraním skutočného stavu k nahliadnutiu  a vyhotovená 

fotokópia, alebo kópia z katastrálnej mapy (ak je GP zapísaný) s vyznačením, ktorá stavba je 

predmetom žiadosti   

5. splnomocnenie v prípade, ak sa stavebník nechá zastupovať 

6. doklad o zaplatení  správneho poplatku  vo výške 2, - Eur musí byť súčasťou žiadosti 

 

 

 

Poučenie: K žiadosti je stavebník povinný poskytnúť súčinnosť a predložiť  požadované 

doklady na základe ktorých je možné  vydať  potvrdenie o veku stavby, pridelenom 

súpisnom/orientačnom čísle  stavbe. V prípade neuvedenia požadovaných údajov a 

nedoloženia dokladov Vašu žiadosť nebude možné kladne vybaviť. 



Čestné vyhlásenie 
(ktorým sa dopĺňa Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla na stavbu) 

 

Meno a priezvisko:   ................................................................................................................... 

 

Dátum narodenia:     ..................................................................................................................... 

 

Bydlisko:                  ..................................................................................................................... 

 

Rodné číslo:             ...................................................................................................... 

 

Po upozornení správnym orgánom na trestné následky nepravdivého čestného vyhlásenia  

(§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1, 

písm. f) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 

vyhlasujem na svoju česť , že :  

 

stavba ( názov stavby) .................................................................................................................. 

parcele číslo.......................................v katastrálnom území ........................................................ 

na ulici ........................................................................                                        vo Svätom Jure  

bola postavená do roku 1976 (do 1.10.1976), v roku .................................................................. 

Stavbe bolo pridelené súpisné číslo ................................. orientačné číslo ................................. 

Stavebníkom stavby bol (boli) ..................................................................................................... 

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

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

 

Zároveň vyhlasujem na svoju česť, že nedisponujem žiadnou verejnou listinou a ani nemám 

vedomosť o existencii verejnej listiny, ktorá preukazuje dátum kolaudovania, resp. 

odovzdania do užívania vyššie uvedenej stavby. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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

Podpis 

                                                                                                               /úradne osvedčený)  


