ODDELENIE ORGANIZAČNÉ
- evidencia pobytov -

Ako postupovať pri vybavovaní:
Hlásenie trvalého pobytu

Názov tlačiva /žiadosti/

Formulár
tlačivo

Hlásenie ukončenia trvalého pobytu
z dôvodu vysťahovania do zahraničia
Zrušenie trvalého pobytu z dôvodu zmeny
trvalého pobytu na území SR
Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy
občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne
užívacie právo

tlačivo

Hlásenie prechodného pobytu

tlačivo

Zrušenie prechodného pobytu
Vystavenie potvrdenia o trvalom /prechodnom/ pobyte
Vystavenie potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie
1. občianskeho preukazu
Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie
občianskeho preukazu pri zmene priezviska
Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

tlačivo

Vydávanie rozhodnutia o pridelení súpisného, orientačného
čísla na budovu

tlačivo

Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného, orientačného
čísla na budovu
tlačivo

Hlásenie trvalého pobytu
Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95 , oddelenie organizačné - evidencia
pobytov /ohlasovňa/ na prízemí.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 7561 861.
___________________________________________________________________________________________
1.

2. Čo potrebujeme
a) platný občiansky preukaz, ak nemá občiansky preukaz môže predložiť „Potvrdenie o občianskom
preukaze“, ktorý vydá okresné riaditeľstvo Policajného zboru /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného
mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze
nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode/, pri prihlasovaní zo
zahraničia platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace.
b) doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť:
- zmluva o nájme bytu – v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu,
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného
vlastníctva,
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že
sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom, v ktorom
vlastník alebo všetci spoluvlastníci rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadria súhlas na
prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu. Toto potvrdenie s osvedčeným podpisom sa nevyžaduje, ak
vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s
prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
- Uvedené doklady musia byť platné a nesmú byť staršie ako tri mesiace.
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Upozornenie
- následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.
6. Lehota na vybavenie - na počkanie
7. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

POTVRDENIE
Svojím podpisom vyhlasujem /e/, že súhlasím/e/ s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt
/od ........................ do ........................./ /koho/ meno, priezvisko, rodné číslo.......................
................................................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
t. č. trvalé bytom..........................................................................................................................
do môjho /nášho/ bytu, rod. domu na adresu Snina, ulica ..................................................
ktorého som vlastníkom – sme vlastníkmi, nájomcom:

Vlastník /nájomca/ bytu /rod.domu/:

Vlastník /nájomca/ bytu /rod.domu/:

.................................................................
/meno a priezvisko/

.......................................................................
/meno a priezvisko/

.................................................................
/podpis vlastníka (nájomcu)/

.......................................................................
/podpis vlastníka (nájomcu)/

rodné číslo: ...........................................

rodné číslo: …...............................................

Číslo OP: ..................................................
kým vydaný OP: ......................................

Číslo OP: ...................................................
kým vydaný OP: ........................................

Trvalý pobyt:

Trvalý pobyt:

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

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

Snina, dňa ...........................
<na začiatok>

Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárskej 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia
pobytov /ohlasovňa/ na 3. poschodí, č. dv. 34
- - s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 7561 861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- platný občiansky preukaz
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Upozornenie
- občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred
vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR a odovzdať občiansky preukaz na
Okresnom riaditeľstve PZ v Humennom alebo môže ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR
prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
6. Lehota na vybavenie - na počkanie
7. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Zrušenie trvalého pobytu z dôvodu zmeny trvalého pobytu na území SR
1.

Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárskej 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia
pobytov /ohlasovňa/ na 3. poschodí, č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 7561 861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme – nie je potrebná žiadna agenda
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Upozornenie
- trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky (a odovzdá
občiansky preukaz na OR PZ). Inak sa doterajší trvalý pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak
sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský úrad nahlásenie tejto
skutočnosti do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.
6. Lehota na vybavenie - na počkanie
7. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej
časti žiadne užívacie právo
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárskej 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia
pobytov /ohlasovňa/ na 3. poschodí, č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 7561 861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- platný občiansky preukaz,
- písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu ( v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia
podať všetci vlastníci),
- doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove
žiadne užívacie právo (list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení
príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení
stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný,
vedome pozmenený alebo cudzí doklad).
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Upozornenie
- ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu takémuto občanovi miestom jeho trvalého pobytu sa stáva mesto,
- táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní
6. Lehota na vybavenie - na počkanie
7. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Navrhovateľ (lia):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
/údaje vlastníka (spoluvlastníkov), ktorý(í) podáva(jú) návrh na zrušenie trvalého pobytu/

Snina, dňa ................................
Mestský úrad
oddelenie organizačné
ohlasovňa
Snina
Vec
Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Týmto žiadam (e) o zrušenie trvalého pobytu pre:
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
/údaje o občanovi, ktorému má byť zrušený trvalý pobyt – meno, priezvisko, dátum narodenia a
trvalý pobyt, ktorý má byť zrušený/
z týchto dôvodov : ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...............................................................
podpis (y) navrhovateľa (ov)

Príloha: - list vlastníctva nehnuteľnosti /nie starší ako 3 mesiace/
- právoplatné súdne rozhodnutie
o obmedzení alebo zrušení užívacieho
práva
<na začiatok>

Hlásenie prechodného pobytu
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárskej 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia
pobytov /ohlasovňa/ na 3. poschodí, č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle, priamo na ohlasovňu 7561 861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
a/ platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj
ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny
list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode/. Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho
preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
b/ doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť:
- zmluva o nájme bytu – v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu,
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného
vlastníctva,
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že
sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom, v
ktorom vlastník alebo všetci spoluvlastníci rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadria
súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k prechodnému pobytu. Toto potvrdenie s osvedčeným podpisom sa
nevyžaduje ak vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na
prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
- Uvedené doklady musia byť platné a nesmú byť staršie ako tri mesiace.
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Upozornenie
- prechodný pobyt je obmedzený – minimálne 90 dní a najviac 5 rokov.
6. Lehota na vybavenie - na počkanie

<na začiatok>

POTVRDENIE
Svojím podpisom vyhlasujem /e/, že súhlasím/e/ s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt
/od ........................ do ........................./ /koho/ meno, priezvisko, rodné číslo.......................
................................................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
t. č. trvalé bytom..........................................................................................................................
do môjho /nášho/ bytu, rod. domu na adresu Snina, Ulica..................................................
ktorého som vlastníkom – sme vlastníkmi, nájomcom:

Vlastník /nájomca/ bytu /rod.domu/:

Vlastník /nájomca/ bytu /rod.domu/:

.................................................................
/meno a priezvisko/

.......................................................................
/meno a priezvisko/

.................................................................
/podpis vlastníka (nájomcu)/

.......................................................................
/podpis vlastníka (nájomcu)/

rodné číslo: ...........................................

rodné číslo: …...............................................

Číslo OP: ..................................................
kým vydaný OP: ......................................

Číslo OP: ...................................................
kým vydaný OP: ........................................

Trvalý pobyt:

Trvalý pobyt:

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

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

Snina, dňa ...........................

<na začiatok>

Zrušenie prechodného pobytu
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3 posch., č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
priamo na ohlasovňu 756 1861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
a) platný občiansky preukaz, občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu
platný cestovný doklad Slovenskej republiky,
b) potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase prihlásenia
prechodného pobytu/
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Upozornenie
- prechodný pobyt zaniká automatický uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
6. Lehota na vybavenie - na počkanie
7. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Vystavenie potvrdenia o trvalom (prechodnom) pobyte
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3 posch., č. dv. 34
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 756 1861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- platný občiansky preukaz
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - 100,- Sk platí sa v hotovosti priamo v pokladni Mestského úradu /zákon č. 145/1995 o správnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov/
5. Lehota na vybavenie - na počkanie
6. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3 posch., č. dv. 34
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 756 1861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- rodný list dieťaťa, ak je dieťa narodené v zahraničí rodný list musí byť vydaný z Osobitnej matriky
Bratislava a jeden z rodičov je tiež narodený v zahraničí, tak aj osvedčenie o štátnom občianstve SR, nie
staršie ako 3 mesiace,
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Lehota na vybavenie - na počkanie
6. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie občianskeho preukazu pri zmene
priezviska
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3 posch., č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 7561861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
po sobáši - predložiť platný občiansky preukaz a sobášny list (ak sa sobáš uskutočnil v zahraničí,
treba predložiť sobášny list vydaný Osobitnou matrikou v Bratislave,
po rozvode - predložiť platný občiansky preukaz a potvrdenie o zmene priezviska vydaný príslušným
matričným úradom,
alebo predložiť platný občiansky preukaz s rozhodnutím o zmene priezviska vydaný príslušným
obvodným úradom a rodným listom vystaveným na nové priezvisko.
3. Súvisiace predpisy
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Lehota na vybavenie - na počkanie
6. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3. posch., č. dv. 34
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 756 1861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- predložiť platný občiansky preukaz, (voličský preukaz sa môže voličovi vydať aj prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby),
3. Upozornenie
–
voličský preukaz môže byť vystavený občanovi, ktorý sa v čase konania volieb nebude nachádzať v
mieste trvalého pobytu. Tak sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
–
obdobný postup je pri vybavovaní hlasovacieho preukazu pri konaní referenda.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Lehota na vybavenie - na počkanie
6. Opravný prostriedok - sa nepodáva

<na začiatok>

Žiadosť o vydanie voličského/hlasovacieho* preukazu
na voľby/referendum*
Podpísaná(ý)............................................................................................………...
Narodená(ý) dňa ................................ číslo obč. preukazu .....................………..
Adresa trvalého pobytu ...........................................................................………..
V čase volieb/referenda sa nebudem zdržiavať v mieste trvalého bydliska, preto
žiadam

o vydanie voličského/hlasovacieho* preukazu na voľby/referendum konané
dňa: ....………..................................
Voličský/hlasovací* preukaz
l. zašlite na adresu : ...........................................
...........................................
...........................................
(V prípade, že na uvedenej adrese nemáte prechodný pobyt, uveďte radšej adresu
zamestnávateľa alebo školy, pretože preukazy budú zasielané doporučene).

2. Na jeho prevzatie splnomocňujem:
Priezvisko a meno: ...................................................
Dátum narodenia: ...................................................
Trvalý pobyt: ...........................................................

V............................ dňa ...................
................................................
podpis
* podčiarknite, o ktorý preukaz žiadate

<na začiatok>

Vydávanie rozhodnutia o pridelení súpisného a orientačného čísla na budovu
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárska 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3 posch., č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 756 1861.
___________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) – na budovy postavené od 01.10.1976,
- geometrický plán – na nové stavby alebo dodatočné skolaudované,
- doklad o vlastníctve pozemku /list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace/ alebo o inom práve k pozemku,
- vyplnenú žiadosť
3. Upozornenie
- pre budovy postavené do 30.09.1976 sa vydáva oznámenie o stavbe Mestským úradom, odd. správy
majetku a služieb v Snine,
- v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie, požiadajte príslušný stavebný úrad o vydanie kópie.
4. Poplatky - bez správneho poplatku
5. Lehota na vybavenie - do 30 dní
6. Opravný prostriedok - do dvoch mesiacov od jeho doručenia možno podať žalobu na Krajský súd v Prešove.

<na začiatok>

Žiadateľ /ia/ - stavebník / meno, priezvisko, adresa, alebo názov , sídlo firmy, IČO /
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Mestský úrad Snina
oddelenie organizačné

Snina, dňa................................

VEC: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného, orientačného čísla

Týmto žiadame o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla na budovu /garáž,
rodinný dom a pod./.........................................postavená na parcele č. KN.............. nachádzajúca sa
na ulici ........................................, ktorá bola ukončená /termín dokončenia/
........................................

Príloha: Právopl. kolaudačné rozhodnutie stavby

…..........................................

List vlastníctva na pozemok

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

alebo doklad o inom práve k pozemku

Podpis stavebníka-stavebníkov

<na začiatok>

Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného, orientačného čísla na budovu
1. Kontakt
- navštíviť Mestský úrad v Snine, na Ul. strojárskej 2060/95, oddelenie organizačné - evidencia pobytov
/ohlasovňa/ na 3 posch., č. dv. 34.
- s otázkami sa môžete obrátiť na pani Máriu Novákovú, pani Annu Demčákovú alebo na telefónnom
čísle priamo na ohlasovňu 756 1861.
____________________________________________________________________________________________
2. Čo potrebujeme
- žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu ,
- právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
- doklad o vlastníctve k budove.
3. Poplatky - bez správneho poplatku
4. Lehota na vybavenie - do 30 dní
5. Opravný prostriedok - do dvoch mesiacov od jeho doručenia možno podať žalobu na Krajský súd v Prešove.
<na začiatok>

Žiadateľ /ia/ - vlastník / meno, priezvisko, adresa, alebo názov , sídlo firmy, IČO /
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................
Mestský úrad Snina
oddelenie organizačné

Snina, dňa................................

VEC: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného, orientačného čísla

Týmto žiadame o vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla na budovu /garáž,
rodinný dom a pod./.........................................postavená na parcele č. KN.............. nachádzajúca sa
na ulici ........................................, ktorá bola rozhodnutím stavebného úradu ...................................
odstránená k dátumu.............................

Príloha: Právopl. rozhodnutie o odstránení stavby
List vlastníctva na stavbu

…..........................................
..............................................
Podpis vlastníka-vlastníkov

<na začiatok>

