__________________________________________________________________
V Michale nad Žitavou, dňa

Vec: Žiadosť o určenie súpisného čísla.
Na základe § 6 ods.1 vyhlášky č.141/2015 Z.z. žiadam o určenie súpisného
čísla k dolu označenej stavbe nachádzajúcej sa na katastrálnom území obce
Michal nad Žitavou.
Označenie žiadateľa:
meno a priezvisko: ..............................................................
nar.:

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

trvalé bydlisko:

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

Označenie stavby:
kód stavby /v prílohe/:

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

termín dokončenia stavby: ..................................................
LV č.:

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

kat.územie:

Michal nad Žitavou

parcel.č.:

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

charakter pozemku a výmera: ..........................................
kolaudačné rozh.č.:

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

vydala Obec Michal nad Žit., dňa: .....................................

.......................................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
- Doklad o vlastníctve pozemku
- Kolaudačné rohodnutie /pri rozost.stavbe staveb.povol./
- Zameranie adresného bodu /od geodéta/

KÓD DRUHU STAVBY
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Druh stavby
Priemyselná budova
Poľnohospodárska budova
Budova železníc a dráh
Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
Budovaletísk
Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko,
budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
Samostatne stojaca garáž
Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
Bytový dom
Rodinný dom
Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
Budova ubytovacieho zariadenia
Budova obchodu a služieb
Administratívna budova
Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií,
čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova
vodojemu

19
20
21
22
23

alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
Budova pre šport a na rekreačné účely
Iná budova
Rozostavaná budova
Polyfunkčná budova
Inžinierska stavba

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com
Číslo: 1/2016 – RD
V Michale nad Žitavou, dňa 28.1.2016

OZNÁMENIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Obec Michal nad Žitavou podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č.141/2015 Z.z.,

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

266

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
- ide o rodinný dom
- LV č. 305
- parcelné čísle registra ,,C,, číslo 491/120
- kód druhu stavby 10
- výmera 101 m2
- druh pozemku zastavané plochy
Žiadateľ: - Jozef Taldík, 941 61 Michal nad Žitavou č.266, nar. 18.5.1948
a manž. Marta rod. Mikleová, 941 61 Michal nad Žitavou č.266, nar. 26.9.1952

Vlastnícky vzťah žiadateľov k stavbe: BSM

O d ô v o d n e n i e:
Oznámenie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 28.1.2016 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods. vyhlášky č. 141/2015 Z.z. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ
je vlastníkom pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako
rodinný dom.

..................................................
Ing. Peter Porubský
starosta obce

Oznámenie sa doručí: 2 x stavebník
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com
Číslo: 1/2016 – G
V Michale nad Žitavou, dňa 27.1.2016

OZNÁMENIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Obec Michal nad Žitavou podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č.141/2015 Z.z.,

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

423

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
- ide o garáž
- LV č. 254
- parcelné čísle registra ,,C,, číslo 491/122
- kód druhu stavby 7
- výmera 24 m2
- druh pozemku zastavané plochy
Žiadateľ: - Jolana Návojská, 941 61 Michal nad Žitavou č.263, nar. 8.10.1951
spoluvlastnícky podiel 1/1

O d ô v o d n e n i e:
Oznámenie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 27.1.2016 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods. vyhlášky č. 141/2015 Z.z. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ
je vlastníkom pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako
garáž.

..................................................
Ing. Peter Porubský
starosta obce

Oznámenie sa doručí: 2 x stavebník
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com
Číslo: 5/2015 – RD
V Michale nad Žitavou, dňa 25.11.2015

OZNÁMENIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Obec Michal nad Žitavou podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č.141/2015 Z.z.,

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

44

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
- ide o rodinný dom
- LV č. 1109
- parcelné čísle registra ,,C,, číslo 185/3
- kód druhu stavby 10
- výmera 92 m2
- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- kolaudačné rozhodnutie č. 2015/364-03-TA, zo dňa 18.11.2015, vydal Obecný úrad Michal
nad Žitavou
Žiadateľ: - Marek Ovsenák, 941 61 Michal nad Žitavou č.270
- Mária Ovsenáková, 941 61 Michal nad Žitavou č.244
Vlastnícky vzťah žiadateľov k stavbe: BSM

O d ô v o d n e n i e:
Oznámenie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 25.11.2015 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods. vyhlášky č. 141/2015 Z.z. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ
je vlastníkom pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako
rodinný dom „BUNGALOW 11“.

..................................................
Ing. Peter Porubský
starosta obce

Oznámenie sa doručí: 2 x stavebník
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 28.8.2015

OZNÁMENIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Číslo: 3/2015 – LK

Dátum: 28.8.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

310.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
a ide o letnú kuchynku, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 507/84
o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha.
Stavebníkom stavby je: neb. Katarína Slobodníková, r.č. 226123/782
bytom Michal nad Žitavou s.č. 149
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 28.8.2015 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom sa
stavba nachádza. Budova bola dokončená ako letná kuchynka.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 28.8.2015

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 2/2015 – G

kraj: Nitriansky,
Dátum: 28.8.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

309.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
a ide o garáž, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 507/83 o výmere 24
m2, druh pozemku zastavaná plocha.
Stavebníkom stavby je: neb. Katarína Slobodníková, r.č. 226123/782
bytom Michal nad Žitavou s.č. 149
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 28.8.2015 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom sa
stavba nachádza. Budova bola dokončená ako garáž.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 8.6.2015

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Číslo: 4/2015 – RD

Dátum: 8.6.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

50.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
a ide o rodinný dom, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 164/7 o výmere
90 m2, druh pozemku zastavaná plocha.
Stavebníkom stavby je: Helena Nagyová, r.č. 615205/6372
bytom Michal nad Žitavou s.č. 54
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 8.6.2015 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom sa
stavba nachádza. Budova bola dokončená ako rodinný dom.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 22.5.2015

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 1/2015 – G

kraj: Nitriansky,
Dátum: 22.5.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

308.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
a ide o viničný domček, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 540/32
o výmere 2 022 m2, druh pozemku vinice.
Stavebníkom stavby je: neb. Katarína Slobodníková, r.č. 226123/782
bytom Michal nad Žitavou s.č. 149
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 22.5.2015 doplnenej prílohami
podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom sa
stavba nachádza. Budova bola dokončená ako viničný domček.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 5.5.2015

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 3/2015 - RD

kraj: Nitriansky,
Dátum: 5.5.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

289.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,
a ide

o rodinný dom, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo

216/22

o výmere 206 m2, druh pozemku zastavané plochy.
Stavebníkom stavby je: Juraj Ňurcík, r.č. 821005/6756
bytom Michal nad Žitavou s.č. 129
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 5.5.2015
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako rodinný dom.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 20.4.2015

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 1/2015 - RD

kraj: Nitriansky,
Dátum: 20.4.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

88.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o rodinný dom, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 61/2 o výmere 1762
m2, druh pozemku zastavané plochy.
Stavebníkom stavby je: Ľudovít Patkós, r.č. 260513/823
bytom Michal nad Žitavou s.č. 102
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 20.4.2015
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako rodinný dom.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 20.4.2015

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 2/2015-RD

kraj: Nitriansky,
Dátum: 20.4.2015

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

102.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o rodinný dom, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 61/3 o výmere 474
m2, druh pozemku zastavané plochy.
Stavebníkom stavby je: Ľudovít Patkós, r.č. 260513/823
bytom Michal nad Žitavou s.č. 102

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 20.4.2015
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako rodinný dom.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 15.12.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 6/2014 - LK

kraj: Nitriansky,
Dátum: 15.12.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

360.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o samostatne stojacu garáž, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 493/82
o výmere 45 m2, druh pozemku zastavané plochy.
Stavebníkom stavby je: neb. Ján Lenghart, r.č. 411015/705
a neb. manž. Otília Lenghartová, rod. Kaplánová, r.č. 435702/718
bytom Michal nad Žitavou s.č. 230
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 11.12.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako samostatná garáž.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 24.11.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 5/2014-LK

kraj: Nitriansky,
Dátum: 24.11.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

385 .

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o letnú kuchynku, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 507/81 o výmere
33 m2, druh pozemku zastavané plochy.
Vlastníkom stavby je: neb. Alžbeta Bíňovská,
naposl.bytom Michal nad Žitavou s.č. 146
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 24.11.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako letná kuchynka.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 11.11.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Číslo: 2 /2014-RD

Dátum: 11.11.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

287 .

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o rodinný dom, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,, číslo 508/182 o výmere
108 m2, druh pozemku zastavané plochy.
Vlastníkom stavby je:
Ing. Radoslav Návojský, Michal nad Žitavou s.č. 73, r.č. 780826/8281
a manž. Ing. Zuzana rod. Šmigurová, Michal nad Žitavou s.č. 73
Stavba bola dokončená podľa kolaudačného rozhodnutia č. 2014/248-04-L zo dňa 15.10.2014.
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 11.11.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako rodinný dom.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

nad

Michal

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 10.11.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 4/2014 - G

kraj: Nitriansky,
Dátum: 10.11.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

474.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,

na

parcelnom čísle 58/3 a ide o garáž, geometrický plán GO – 93/2014.
Stavebníkom garáže je:
Benedikt Keméň, r.č. 390408/729
bytom Michal nad Žitavou s.č. 86
a
manž. Marta, rod. Račeková, r.č. 525420/150
bytom Michal nad Žitavou s.č. 86

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 10.11.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako garáž.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

nad

Michal

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 3.10.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Číslo: 3/2014-VD

Dátum: 3.10.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

340.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,

na

parcelnom čísle 772/25 a ide o viničný domček.
Stavebníkom viničného domčeka je:
Jozef Maďar, r.č. 500411/326,
bytom Michal nad Žitavou s.č. 273
a
manž. Ľudmila rod. Kozárová, r.č. 506228/235,
bytom Michal nad Žitavou s.č. 273
Stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje výstavba na určený účel, vydal ONV Nové Zámky dňa
14.8.1986 pod číslom: 1541/86 .

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 3.10.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako viničný domček.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 23.6.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Číslo: 2/2014-VD

Dátum: 23.6.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

389.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,

na

parcelnom čísle 778/115 a ide o viničný domček.
Stavebníkom viničného domčeka je:
Supek Vincent, r.č. 210129/721,
bytom Michal nad Žitavou s.č. 179
a
neb. manž. Cecília Supeková, r.č. 245813/765,
bytom Michal nad Žitavou s.č. 179
Stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje výstavba na určený účel, vydal ONV Nové Zámky dňa
20.11.1985 pod číslom: 1472/85 .

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 23.6.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako viničný domček.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

nad

Michal

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 30.5.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 1/2014-G

kraj: Nitriansky,
Dátum: 30.5.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

341.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,

na

parcelnom čísle 491/118 a ide o garáž.
Stavebníkom garáže je:
Jozef Maďar, r.č. 500411/326
a
Ľudmila Maďarová , rod.Kozárová, r.č. 506228/235
bytom Michal nad Žitavou, s.č. 273
Stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, vydal ONV Nové Zámky
dňa 19.10.1985 pod číslom: 1228/85 .

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 30.5.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako garáž.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 9.4.2014

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

kraj: Nitriansky,

Číslo: 1/2014-RD

Dátum: 9.4.2014

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

227.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o rodinný dom so súpisným číslom 227, ktorá je postavená na parcelnom čísle registra ,,C,,
číslo 491/111 o výmere 145 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Vlastníkom stavby je:
Ing. Andrej Tvrdoň, nar. 29.11.1974 a manž. Zuzana rod. Porubská, nar. 29.8.1976
trvale bytom Nánanská cesta 66, 943 01 Štúrovo
Stavba bola dokončená podľa kolaudačného rozhodnutia č. 2014/97-04-L zo dňa 27.3.2014.

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 7.4.2014
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako rodinný dom.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

nad

Michal

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 19.3.2012

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 5/2012

kraj: Nitriansky,
Dátum: 19.3.2012

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

467.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834,

na

parcelnom čísle 700/76 a ide o viničný domček.
Stavebníkom viničného domčeka je:
Jozef Remeň, r.č. 450308/766
a
Valéria Remeňová, rod. Hlinová, r.č. 475128/782
bytom Výpalisko 1397/6, 940 01 Nové Zámky
Stavba bola dokončená podľa kolaudačného rozhodnutia č.

zo dňa

.

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 6.3.2012
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako viničný domček.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 14.2.2013

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 2/2013

kraj: Nitriansky,
Dátum: 14.2.2013

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

472.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o HOSPODÁRSKU BUDOVU so súpisným číslom 472, ktorý je postavený na parcelnom čísle
registra ,,C,, číslo 120/4 o výmere 34 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Vlastníkom stavby je:
Marián Kmeťo a manželka Iveta r. Sojková , Michal nad Žitavou č. 65
r.č. 720729/6921

r.č. 755327/6951

Stavba bola dokončená podľa kolaudačného rozhodnutia číslo ............. zo dňa .....................
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 14.2.2013
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako hospodárska
budova.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU
941 61

Michal

nad

Žitavou

č. 160

IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126
fax: 035 / 6596 122 mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 05.06.2013

ROZHODNUTIE
o určení súpisného čísla
Obec: Michal nad Žitavou,
číselný kód obce: 503371

okres: Nové Zámky,
čís.kód okresu: 404

Číslo: 3/2013

kraj: Nitriansky,
Dátum: 05.06.2013

Obec Michal nad Žitavou podľa § 14, zákona NR SR č. 221/1996 Z.z., o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

určuje
stavbe postavenej v obci Michal nad Žitavou súpisné číslo

348.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Michal nad Žitavou, číslo KÚ 836834, a ide
o viničný domček so súpisným číslom 348, ktorý je postavený na parcelnom čísle registra ,,C,,
číslo 770/3 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Vlastníkom stavby je:
Adela Hoppanová, r.č. 425919/120, trvale bytom Michal nad Žitavou č. 270,
Stavba bola dokončená podľa kolaudačného rozhodnutia číslo ............. z roku 1970.
Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom na stavbu na
dobre viditeľné miesto z ulice.

O d ô v o d n e n i e:
Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti vlastníka stavby zo dňa 30.4.2013
doplnenej prílohami podľa § 6, ods.1, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb. Z predložených príloh žiadosti vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Budova bola dokončená ako viničný domček.
Na základe týchto skutočností rozhodla Obec Michal nad Žitavou o určení
súpisného čísla uvedenej stavbe.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na Krajský súd v Nitre /§ 246a ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/ do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Helena Nagyová
starostka obce

Rozhodnutie dostanú: 1 x stavebník
1 x Správa katastra
1 x do spisu

Obec - Obecný úrad
941 61 M i c h a l n a d Ž i t a v o u č. 160
IČO: 00309095, DIČ: 2021059414
tel.č.: 035 / 6596 126,

fax: 035 / 6596 122,

mail: ou.michal@gmail.com

V Michale nad Žitavou, dňa 20.4..2010

Vec: Oznámenie o vydaní súpisného čísla stavbe.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podľa § 127 vyhlášky ÚGKaK SR č. 79/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon
NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z. Vám
oznamujeme, že stavba rodinný dom v obci Michal nad Žitavou, k. ú. Michal nad
Žitavou postavená na parcele číslo 509/3 KN Nové Zámky bola dokončená v roku
september 1965, má pridelené súpisné číslo 215 a jej stavebníkom bol František
Výberči, rodné číslo 310301/737 a Anna Výberčiová, rodená Ňurciková, rodné
číslo 375912/738, bytom Michal nad Žitavou č.d.215.
Toto oznámenie sa vydáva na žiadosť dedičov, pre účely zápisu údajov o práve
ku stavbe do katastra nehnuteľnosti.

Helena Nagyová
starosta obce

