
Žiadosť o
  určenie čísla na stavbu
  potvrdenie čísla na stavbu
  zrušenie čísla na stavbu

Údaje o žiadateľovi:
Meno, priezvisko (obchodné meno):

Trvalý pobyt (sídlo spoločnosti):

Telefónne číslo: E-mail:

 
IČO:

Predmet žiadosti:
Druh stavby (RD, garáž, prevádzková budova): Termín dokončenia stavby:

 
Parcelné číslo: Ulica (lokalita):
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Prílohy:

  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie - kópia, ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo  
 príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na  
 uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu, alebo

a. Rozhodnutie o odstránení stavby – kópia, alebo
b. Stavebné povolenie pri rozostavanej stavbe – kópia, alebo
c. U stavieb postavených pred r. 1976 – čestné vyhlásenie (overený podpis) + fotodokumentácia

  Geometrický plán - kópia

  Zameranie adresného bodu (povinné pri určení súpisného čísla), 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

  Doklady o prevode vlastníctva (kúpna, darovacia zmluva, notárska zápisnica, 
 rozhodnutie o dedičstve) – kópia

  Doklad o zaplatení správneho poplatku 1,50 € (povinné pri potvrdení súpisného čísla)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@modra.sk

Právny základ: osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ – Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to 
osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať 
OÚ len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným záko-
nom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa

•  žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému 
orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dňa:  

podpis žiadateľa
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