
Meno, priezvisko, adresa žiadateľa (fyzická osoba) ............................................................................. 

Názov a sídlo organizácie + IČO (právnická osoba) ............................................................................. 

 

 

        Obec Kapušany 

        Obecný úrad Kapušany 

        Hlavná 104/6 

        082 12  Kapušany 

 

      

   

Žiadosť o vydanie  potvrdenia o určenom súpisnom čísle / orientačnom čísle) / veku stavby* 
 

Žiadam OcÚ Kapušany o vydanie výpisu z evidencie o určenom súpisnom /orientačnom čísle / veku 

stavby *: 

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 úradné účely. 
 

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

                                                                                                                    orientačné číslo: ................... 

  

Ide o budovu (kód druhu stavby  ............................................................................................................... 

nachádza sa na ulici ................................................................................................................................... 

 

K žiadosti prikladám : 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie  

• právoplatné stavebné povolenie (v prípade, že kolaudačné rozhodnutie nemá stavebník   

k dispozícii) 

• doklad o vlastníctve pozemku (doklad o inom práve k pozemku napr. nájomná zmluva 

uzatvorená s vlastníkom pozemku) 

• geometrický plán so zameraním budovy (kópia katastrálnej mapy) 

• výpis z listu vlastníctva na budovu  

 
Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre úradné účely podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v z. n. p.  

 

V .............................dňa ............................... 
 

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

      podpis žiadateľa 

*nehodiace sa škrtnite 

 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

  

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 


