
 
    Obec Čierny Brod  

Obecný úrad v Čiernom Brode, 925 08  Čierny Brod č. 1 
 
Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba) 
................................................................................................................................................................ 
Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba) 
 ............................................................................................................................................................... 
 
 
 
                      Obecný úrad v Čiernom Brode 
                           Oddelenie registra adries 
               925 08  Čierny Brod č. 1 
        
 
      
Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle 
 
Žiadam Obec Čierny Brod o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle: 
 
Budova / kód druhu stavby: ...........................................................................................................................  

katastrálne územie: ..................................................., parcela číslo: .............................................................. 

Stavbe bolo určené súpisné číslo: ............................. 

 
1. pre účel zápisu do evidencie katastra nehnuteľností podľa § 31 ods. 1 vyhlášky Úradu geodézie,  

kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

2. pre znalca k znaleckému odhadu 
3. pre iné účely ................................................................................................................................................ 
 
K žiadosti prikladám (pre účel podania č. 1): 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
- právoplatné stavebné povolenie (v prípade, že kolaudačné rozhodnutie nemá stavebník k dispozícii) 
- doklad o inom práve k pozemku napr. nájomná zmluva uzatvorená s vlastníkom pozemku) 
- geometrický plán so zameraním budovy (kópia katastrálnej mapy) 
 
 
V Čiernom Brode  dňa .............................                

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

 
Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom vyjadrujem 
súhlas Obci Čierny Brod, 925 08  Čierny Brod 1, IČO: 00305880 na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných  
údajov na vymedzený účel: Potvrdenie o určenom súpisnom čísle v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, 
telefónne číslo, č. LV, parcela č., č. GP. Doba platnosti súhlasu: v súlade s registratúrnym plánom obce. Súhlas je 
platný až do písomného odvolania. 
 
Správny poplatok za vydanie potvrdenia je vo výške 5,00 € podľa Sadzobníka úhrad za služby 
poskytované obcou Čierny Brod. 
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