
Žiadosť 
o určenie súpisného čísla  a orientačného čísla 

podľa vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Zmena: vyhláška 141/2015 Z.z. a vyhláška 226/2022 Z.z.  
________________________________________________________________________ 
 
                                                                  V..............................................dňa........................ 
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad                     
Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
 
1.  Žiadateľ - fyzická osoba: 
 
Meno a priezvisko:  ............................................................................................................................. 
 
Trvalý pobyt :          .............................................................................................................................   
 
Telefonický kontakt: ............................................................................................................................ 
E-mail: 
 
2. Žiadateľ - právnická osoba 
 
Názov:                      ............................................................................................................................ 
 
Adresa  sídla, IČO:   ............................................................................................................................ 
 
Telefonický kontakt: ............................................................................................................................ 
E-mail: 
 
3. Kód druhu stavby:1).......................... 4. Termín dokončenia stavby: ......................................... 
 
5. Názov budovy: ............................................................................................................................... 
     
    Na ulici: ............................................................... V časti mesta: .................................................... 
 
6. Údaje o pozemku:          
    Číslo listu vlastníctva: ................Katastrálne územie:...................................................................... 
     
    Parcelné číslo pozemku: ................................................................................................................. 
 
7. Údaje o bytoch:  
     
    Počet bytov: ........... Čísla bytov a podlaží, na ktorých sa byty nachádzajú .................................... 
 
   .......................................................................................................................................................... 
 
   .......................................................................................................................................................... 
 
8. Odôvodnenie žiadosti pri rozostavanej stavbe: 
 
   .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
                                                                                             ............................................. 
                                       podpis žiadateľa 
                                                               



 
 
 
 
 
Prílohy: 
(podľa § 6 vyhlášky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 
 a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších  zmien) 
 
1. doklad o  inom práve k pozemku, ak žiadateľ nie je vlastník pozemku  
    (t .j. nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve ... - originál, alebo overená fotokópia) 
 
2. kolaudačné rozhodnutie právoplatné,  pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie právoplatné 
 
3. zameranie adresného bodu (podľa vyhlášky č. 142/2015 Z.  z., ktorou sa vykonáva zákon č.  
   125/2015 Z. z.  o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov )  autorizovaným geodetom 
 
4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty,  a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa  
    byty nachádzajú 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
 

1) KÓD DRUHU STAVBY podľa prílohy č. 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
č. 461/209 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri    
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov 

 
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 

 


