
 

 

 
 
            V Pezinku dňa ................................ 
 
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom, písacím strojom, tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Údaje sa zarovnávajú zľava. 

Á   Ä   B   Č   D   E   F   G   H   Í   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Š   T   Ú   V   X   Ý   Ž    -    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

VEC: Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného,  orientačného čísla 

budove 

 
(Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a 

iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov) 

 

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI:  

ak je žiadateľom fyzická osoba: 

- meno a priezvisko:                 ........................................................................................................ 

- trvalý pobyt:                       ........................................................................................................ 

- telefonický kontakt           ....................................................................................................... 

- e-mailová adresa                     ....................................................................................................... 

ak je žiadateľom právnická osoba: 

- názov:                       ......................................................................................................... 

- sídlo:                       ......................................................................................................... 

- IČO:                       ......................................................................................................... 

- telefonický kontakt               ......................................................................................................... 

- e-mailová adresa                   ......................................................................................................... 

PREDMET ŽIADOSTI: 

Žiadam/e Vás o zmenu*- zrušenie* súpisného* a orientačného* čísla budove:  

- označenie budovy                  ........................................................................................................ 

              (napr. rodinný dom, garáž, rekreačná chata, atď.) 

- budova sa nachádza na ulici  (názov ulice)  ................................................................................. 

- súpisné číslo:  ................................................................................................................................ 

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

- parcelné číslo pozemku           ...................................................................................................... 

              (ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla pozemkov) 

- katastrálne územie   Pezinok*  Grinava* 

- číslo listu vlastníctva   ................................................................................................................ 

Odôvodnenie žiadosti: 

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

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

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

Mesto Pezinok  
Mestský úrad 

Oddelenie stavebného poriadku a výstavby   

Radničné námestie 44/7  

902 14 Pezinok 

 



 

 

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v 

informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 

00305022, pre vyššie uvedené účely. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný 

zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je ustanovená v 

registratúrnom poriadku Mesta Pezinok. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

Beriem na vedomie a som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne 

kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov 

alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných 

údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a o práve podať návrh na začatie konania podľa 

§ 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom 

sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto 

formulári a v prílohách poskytol/a sú pravdivé. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu 

osobných údajov pre mesto Pezinok: gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212.  

 

Dátum a miesto podania  .......................................................................................  

Podpis  

 
vlastnoručný podpis (podpisy) žiadateľa (žiadateľov) 

v prípade právnickej osoby podpis štatutárneho zástupcu,      

        podpisom vyjadrujem súhlas s použitím osobných údajov 

 

 

 

 
 

Zoznam povinných príloh k žiadosti: 

1. Číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza, 

alebo doklad o inom práve k budove 

2. Zameranie adresného bodu  (geodetické zameranie hlavného vstupu(ov) do budovy - § 3 ods. 4 

zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak zmena 

zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného čísla 

3. Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti 

4. Právoplatné rozhodnutie o odstránení budovy (fotokópia) 

5. Ak žiadosť nepodá vlastník budovy, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie 

6. Ďalšie prílohy podľa potreby 

 

 

* Nehodiace prečiarknite 

 

Viac informácii a prípadné poradenstvo Vám poskytnú na tel. čísle: +421 33 6901 007 

Informácie o spracovaní vašich osobných údajoch nájdete tu: www.pezinok.sk/ochrana-osobnych -udajov 

 

 

Našim cieľom je 

komunikovať elektronicky, 

pridajte sa k nám pre 

efektívnejší Pezinok. 


