
______________________________________________________________________ 
 

Žiadateľ (FO): Meno a priezvisko,  adresa bydliska, tel.kontakt 
Žiadateľ (PO): Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, tel.kontakt 

 
Žiadateľ  /podľa § 2c  ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  osoba 

určená v kolaudačnom rozhodnutí/ 
 
                                     
        Mesto Stará Ľubovňa 
                   Mestský úrad  
                                                                                               Obchodná 1 
        064 01 Stará Ľubovňa 
 
 
VEC  
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove * 
 
 

V zmysle  §  2c  ods.  3  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších 
predpisov a § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou  sa  
ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc   a  iných verejných priestranstiev  a  o číslovaní stavieb  
v znení neskorších predpisov, žiadam o zmenu, zrušenie  

 
 

• súpisného čísla 
 

• orientačného čísla: 
 
 

na budovu ............................................................................. ,  nachádzajúcu sa  v meste Stará Ľubovňa, 

v časti  .......................................... , na ulici ...................................................., katastrálne územie Stará 

Ľubovňa, parcelné číslo ........................................ číslo  /ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, 

uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov/.  

Termín odstránenia budovy ..................................... . 

Odôvodnenie žiadosti : 

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

 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Stará 
Ľubovňa so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia 
žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti  ako  výsledok vybavenia žiadosti v súlade s registratúrnym poriadkom mesta.  
Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých 
bol súhlas udelený. 

                                                                                                     
_________________________ 

podpis žiadateľa  
(u právnických osôb pečiatka, 
meno, funkcia a podpis oprávnenej 
osoby)                                                                                        



 
Prílohy : 
 
1. v prípade, že žiadateľ nie je osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí predloží doklad  
    o inom  práve  k  budove  (kúpna zmluva,  darovacia  zmluva,  dedičské konanie,  notárska  
    zápisnica, iné)  
2. rozhodnutie o odstránení stavby (prípadne Potvrdenie o neexistencií stavby) 
3. 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  
    má vplyv na zmenu súpisného a orientačného čísla 
4. ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie 
 
 
 
*nehodiace sa škrtnite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha žiadosti o určenie – zrušenie súpisného (súpisného a orientačného čísla) 
 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. 
 
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 
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