Návrh na začatie katastrálneho konania
Dátum:.......................
Navrhovatelia:
Meno priezvisko, rodné priezvisko: .......................................................
Dátum narodenia:
........................................................
Rodné číslo:
........................................................
Adresa trvalého pobytu:
........................................................
Adresa na doručovanie:1
.......................................................
Štátna príslušnosť:
.......................................................
Iný identifikátor:2,3
:.......................................................
3
Adresa na doručovanie v SR:
.......................................................
Meno priezvisko, rodné priezvisko: :.......................................................
Dátum narodenia:
........................................................
Rodné číslo:
........................................................
Adresa trvalého pobytu:
........................................................
Adresa na doručovanie:1
.......................................................
Iný identifikátor:2,3
:.......................................................
3
Adresa na doručovanie v SR:
.......................................................

Predmet návrhu: Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
Týmto žiadame o zápis rozostavanej/skolaudovanej4 stavby do katastra nehnuteľností.
Údaje o stavbe:
Katastrálne územie:
Pozemok parcela registra C KN
Parcelné číslo:
Druh pozemku:
Výmera:
Súpisné číslo:
Číslo úradného overenia geometrického plánu, ak bol vyhotovený od 01.10.2018:
Spoluvlastnícky podiel zlomkom k celku:

V Malackách:

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

Prílohy4:
-

Pri rozostavanej stavbe:
a) znalecký posudok o stupni rozostavanosti
b) právoplatné stavebné povolenie
c) geometrický plán, ak bol vyhotovený do 30.09.2018

-

Pri skolaudovanej stavbe, kde bolo kolaudačné rozhodnutie vydané po 01.10.1976:
a) Listina o zápise do registra adries/určení súpisného čísla
b) geometrický plán, ak nie je stavba zakreslená v katastrálnej mape a tento plán bol
vyhotovený do 30.09.2018

-

Pri stavbe, ktorej nebolo pridelené súpisné číslo:
a) kolaudačné rozhodnutie/oznámenie drobnej stavby3
b) geometrický plán, ak nie je stavba zakreslená v katastrálnej mape a tento plán bol
vyhotovený do 30.09.2018

-

Pri stavbe, postavenej do 01.10.1976:
a) oznámenie obce kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do
užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného
rozhodnutia alebo užívacieho povolenia (§ 46 ods. 7, katastrálneho zákona)
b) geometrický plán, ak nie je stavba zakreslená v katastrálnej mape a tento plán bol
vyhotovený do 30.09.2018

Poznámky:
1)

ak je odlišná od adresy trvalého pobytu
číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, číslo poistky
3)
ak ide o cudzieho štátneho príslušníka
4)
nehodiace sa prečiarknuť
2)

