________________________________________________________________________________
Žiadateľ: tel., e-mail
(fyzická osoba: meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, právnická osoba: názov firmy, sídlo, IČO)
Obec Breznička
Obecný úrad
Breznička 206
985 02 Breznička
Vec:

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla na stavbu

Žiadam o vydanie potvrdenia (vyznačiť predmet žiadosti):
– o veku stavby
– o pridelení súpisného čísla stavbe
(rodinný dom, garáž, byt v bytovom dome, iné ..................................................................................),
katastrálne územie Breznička, ktorá bola postavená do roku 1976, v roku ..........................................
na pozemku parc. č. ........................................... .
Vydanie potvrdenia (o veku stavby, o pridelení súpisného čísla stavbe) žiadam:
– pre účely zápisu údajov do katastra nehnuteľností,
– pre znalca k vyhotoveniu znaleckého posudku,
– iné ..............................................................................................................................................
Ako doklad k vystaveniu potvrdenia prikladám doklad o nadobudnutí stavby:
*(kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, kúpnopredajná zmluva, zápisnica z dedičského
konania, darovacia zmluva).
Prílohy: ..................................................................................................................................................
Dňa:

......................................................
podpis žiadateľa

*V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pred rokom 1976 je nutné predložiť čestné vyhlásenie,
s overeným podpisom na matričnom úrade, že stavba bola postavená v roku ..............., na pozemku .......................,
k.ú. ......................, účel stavby a stavebníkom stavby bol .............................

Zároveň dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na tu vedený účel podľa zákona
NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

......................................................
podpis žiadateľa

ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

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

________________________________________________________________________________
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu osoby podávajúcej čestné vyhlásenie)
Po upozornení správnym orgánom na 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) ….......................................................................................................................
na parcele č. .................................................................................... v katastrálnom území Breznička
bola dokončená v roku …......................................................................................................................
Stavebníkom stavby bol (boli) ….......................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Písomné doklady o ukončení stavby a jej uvedení do užívania sa nezachovali z dôvodu:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Prehlásenie je podkladom pre potvrdenie – rozhodnutie o súpisnom čísle pre stavbu, ktorá bola
postavená pred rokom 1976.
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

V .............................. dňa .............................
....................................................
úradne osvedčený podpis

