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Žiadosť o vyhľadanie archívneho dokumentu 

 
 

Žiadateľ (meno a priezvisko)*  ......................................................................................................... 

Rodné priezvisko* .................................................................... Rodné číslo*.................................... 

Adresa trvalého pobytu* .................................................................................................................... 

E-mail ...............................................Druh a číslo preukazu totožnosti*............................................. 

* Povinný údaj podľa § 12 ods. 4 písm. a-d zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov 

 

Žiadam o vyhľadanie dokumentu
1)

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

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

Názov a sídlo úradu, ktorý doklad vydal
2)

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

v roku ................................................... pod spisovým číslom ...........................................................  

vo veci
3)

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

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

Zároveň žiadam o vyhotovenie odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie
4) 

z uvedeného dokumentu 

vystaveného  na meno ........................................................................................................................... 

Vydanie dokladu žiadam za účelom
5)

 .................................................................................................., 

pre potreby fyzickej / právnickej osoby
6)

............................................................................................., 

potrebujem ho doložiť k žiadosti predkladanej na
7)  

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

a budem ho používať len na uvedené účely. 

Vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa doklad týka
8) 

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

 

 

V .......................................................... dňa ....................                    

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

Prílohy                   (podpis žiadateľa) 

                                                 
1)  Uveďte, aký typ dokumentu žiadate: napr. výmer o vlastníctve pôdy, doklad o vzdelaní / školskej dochádzke, záznam 

z matriky, zápisnica z konania, stavebné/ užívacie povolenie, rozhodnutie o ... a pod. 
2)   Uveďte presný názov úradu, súdu, inštitúcie, školy a pod., ktorý vydal požadovaný dokument a miesto, kde úrad sídli 

(alebo v minulosti sídlil) 
3)  Uveďte bližšie údaje o dokumente: obsah, okolnosti vzniku, resp. koho (čoho, akého kat. územia) sa dokument týka 
4)  Nehodiace sa prečiarknite 
5)  Uveďte účel využitia  
6)

 Nehodiace sa prečiarknite;  ak nežiadate pre vlastnú osobu, uveďte meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, 

sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiadate o prístup k archívnych dokumentom 
7)

 Uveďte názov a sídlo úradu (súdu, inštitúcie), pre rozhodovanie ktorej doklad potrebujete 
8)

 Vyplňte, ak sa dokument týka inej osoby ako žiadateľa. Pre prístup k osobným údajom je podľa  § 13 ods. 5 písm. a-b 

zákona č. 395/2002 Z .z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov potrebné predložiť písomný súhlas 

s osvedčeným podpisom dotknutej osoby (splnomocnenie). 


