Žiadateľ :
V Kysuckom Novom Meste, dňa:
Mestský úrad
Oddelenie organizačné,
referát matriky a evidencie
obyvateľstva
Námestie slobody č. 94/27
024 01 Kysucké Nové Mesto

VEC :
Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla

(fyzická osoba)

Meno a priezvisko žiadateľa : ..............................................................................................
Trvalý pobyt : ..........................................................................................................................
Manžel /ka/ aj rodné priezvisko : ...........................................................................................
Trvalý pobyt : ...........................................................................................................................
Predmet žiadosti : ......................................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti : ..............................................................................................................
Stavba je postavená v katastrálnom území : ...................................................na parc. čísle :
.......................... pozemok pod stavbou zapísaný vlastníkovi podľa výpisu

z listu

vlastníctva č.: ................. ( iný vzťah k pozemku uviesť), druh stavby /označenie/ :
................................... obec /mesto/ : ................................... ulica : ........................................,
súpisné číslo ............., predchádzajúce evidenčné číslo : ............ a orientačné číslo .............
Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, vydal
stavebný úrad : ........................................ zo dňa ...................., dátum právoplatnosti
rozhodnutia ................. pod číslom : ............................................
Ja dole podpísaný/á v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13 ods. 1, písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení vyhlasujem. Že slobodne a bez nátlaku súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
prevádzkovateľom Mesto Kysucké Nové Mesto v rozsahu údajov získaných z predložených dokladov k vydaniu „Oznámenia
o určení súpisného a orientačného čísla“.
Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom
akým súhlas udelila.

...........................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
doklad o vlastníctve pozemku alebo
doklad o inom práve k pozemku
kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou
právoplatnosťou
zameranie adresného bodu, ako zmena zamerania
adresného bodu má vplyv na zmenu súp. č. alebo orien. čísla

