
 
________________________________________________________________________________ 

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa/ov, tel.č. 
 
 
         Obec Čierny Brod 

Obecný úrad č. 1 
925 08  Čierny Brod  
   

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby 
 
Dolupodpísaný/í vlastník/vlastníci dotknutej stavby žiadam/e o vydanie potvrdenia o veku stavby 
(druh stavby): ...................................................., kód stavby:......................, na parc.č. ........................ 
Katastrálne územie: ............................................, vedená na LV č. ............, podľa Geometrického 
plánu č. .............................., stavba na novovytvorenej parcele č. ........................... 
Stavba bola postavená v roku ..............................., pred rokom 1976. 
Číslo kolaudačného rozhodnutia:........................................................................................................... 
vydané kým, kedy: ................................................................................................................................ 
 
Zároveň žiadam/e o vydanie potvrdenia o tom, že stavba na parcele č. (starý stav)............................., 
katastrálne územie: ......................................, súpisné číslo: ........................, je totožná so stavbou so 
súpisným číslom: ........................., podľa GP č.: ..................................., na parcele č.: ....................... 
 
Vydanie potvrdenia žiadam: 
1. Pre účely zápisu údajov o práve do katastra nehnuteľností 
2. Pre znalca k vyhotoveniu znaleckého posudku 
3. Iné: ................................................................................. 
 
V Čiernom Brode, dňa .............................        
 
 
 
                                                                                                          ...........................................                                                                                                               
                            Podpis žiadateľa/ov 
 
Prílohy:  - List vlastníctva a Geometrický plán 
                - Kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie 
    - Kúpnopredajná zmluva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie 
 
V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby postavenej pred rokom 1976, je potrebné 
doložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená pred rokom 1976. 
 
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: Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby v tomto rozsahu:  titul, meno, priezvisko, 
adresa, tel. č., č. LV, parc. 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. 



 
 

Čestné vyhlásenie k veku stavby 
 

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

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................ 
Dátum narodenia: ................................................... Rodné číslo: ......................................................... 
Bydlisko: ..................................................................................... Číslo OP: ......................................... 
čestne vyhlasujem(e), že nedisponujem žiadnou verejnou listinou a ani nemám vedomosť 
o existencii verejnej listiny, ktorá preukazuje dátum kolaudovania, resp. odovzdania do užívania 
stavby (názov stavby) ........................................................., na parcele číslo ......................................, 
v katastrálnom území ................................................., súpisné číslo ................................ bola 
postavená pred rokom 1976.  
Stavebníkom bol (boli) .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý /á/ právnych následkov nepravdivého čestného 
vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci orgán podľa § 39 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Zároveň dávam súhlas so správou, so 
spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov na tu uvedený účel podľa zákona NR SR č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
V Čiernom Brode, dňa .............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                úradne overený podpis 
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