
Návrh na určenie súpisného čísla stavbe  
podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  

a § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 

 

 

Obec Hurbanova Ves 

903 01 Hurbanova Ves 48 

 

 

Vlastník stavby: 

 

Meno, priezvisko (názov právnickej osoby): ............................................................................................. 

 

Adresa (sídlo právnickej osoby): ............................................................................................................... 

 

 

 

Miesto stavby:   Obec Hurbanova Ves, k. ú. Hurbanova Ves, parc. č.: ..................................................... 

 

Druh stavby: ............................................................................................................................................... 

 

Kód druhu stavby: ...................................................................................................................................... 

 

Kolaudačné rozhodnutie vydané (kým)...................................................................................................... 

 

dňa ................................... pod číslom ....................................................................................................... 

 

 

 

 

V Hurbanovej Vsi dňa 

 

 

 

Podpisy všetkých žiadateľov 

 

 

 
Prílohy: 

 

  Výpis z katastra nehnuteľností 

  Snímka katastrálnej mapy 

  Geometrický plán 

  Kópia kolaudačného rozhodnutia 

  Zameranie adresného bodu 

  Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty 

nachádzajú 

 

 

 

Poučenie: 

Správny poplatok je podľa položky 39 zákona o správnych poplatkoch vo výške 5 €.  

Správny poplatok treba uhradiť pri podaní návrhu na určenie súpisného čísla stavbe v hotovosti 

do pokladne Obecného úradu v Hurbanovej Vsi alebo prevodom na účet obce č. 4110125718/3100. 



Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe: 

 

A. Grafická časť 

 
 

B. Popisná časť 

 

Kód  Názov Hodnota 

φ elipsoidická (geodetická) šírka adresného bodu   dd,ddd ddd d 

λ elipsoidická (geodetická) dĺžka adresného bodu dd,ddd ddd d 

h elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu  ddd,dd 

KRAJ označenie kraja, v ktorom sa budova nachádza   

OKRES označenie okresu, v ktorom sa budova nachádza   

OBEC označenie obce, v ktorej sa budova nachádza   

ČASŤ OBCE označenie časti obce, v ktorej sa budova nachádza   

ULICA názov ulice, na ktorej sa budova nachádza   

OCB orientačné číslo vstupu do budovy    

SCB súpisné číslo budovy   

  meno, priezvisko a podpis toho, kto adresný bod zameral   

 



 

KÓD DRUHU STAVBY 

Kód Druh stavby 

1 Priemyselná budova 

2 Poľnohospodárska budova 

3 Budova železníc a dráh 

4 Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest 

5 Budova letísk 

6 Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové 

a televízne vysielanie a iné) 

7 Samostatne stojaca garáž 

8 Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné) 

9 Bytový dom 

10 Rodinný dom 

11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum 

12 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 

13 Budova ubytovacieho zariadenia 

14 Budova obchodu a služieb 

15 Administratívna budova 

16 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria) 

17 Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku 

18 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia 

a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 

alebo čistiarne odpadových vôd a iné) 

19 Budova pre šport a na rekreačné účely 

20 Iná budova 

21 Rozostavaná budova 

22 Polyfunkčná budova 

23 Inžinierska stavba 

 


