


                                       posledná aktualizácia tlačiva žiadosti 29.11.2021                                                


pokračovanie na ďalšej strane
MESTO TRNAVA 
Mestský úrad v Trnave
Odbor stavebný a životného prostredia
Ulica Trhová 3
917 71  Trnava

V Trnave, dňa...................................
Vec: 
ŽIADOSŤ  O VÝPIS  Z  ARCHÍVNEJ  KNIHY

Žiadateľ o výpis:
Meno a priezvisko (obchodné meno)......................................................................................
................................................................................................................................................
Dátum narodenia(IČO)............................................................................................................
Adresa (sídlo) žiadateľa, PSČ.................................................................................................
Telefónne číslo.........................Priezvisko koho treba kontaktovať........................................
Mail (počas mimoriadnej situácie COVID-19) ........................................................................
(ak bude treba vyrubovať správny poplatok pre úhradu prevodným príkazom)

Názov stavby podľa listu vlastníctva alebo dokladov o stavbe:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Miesto stavby:
Katastrálne územie..........................Register: „C“/„E“  pozemok  p.č. ................................... 
Súpisné číslo stavby....................... Číslo bytu alebo nebytového priestoru.......................... 
Adresa stavby .......................................................................................................................

Pôvodný stavebník – investor: (ak neviete treba uviesť NEVIEM)

...............................................................................................................................................
Rok výstavby objektu: (ak neviete treba uviesť NEVIEM)

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

Potvrdenie bude slúžiť ako podklad k: .............................................................................

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



Poskytnutie archívneho čísla pre  dohľadanie v reg. stredisku Mesta Trnava: 
(zadávať iba v prípade potreby odpisov z dokumentov a dokumentácií – vyplniť X)



		      ..........................................................
                                                                                           podpis žiadateľa/žiadateľov
                                                                                                       pečiatka
Prílohy:
kópie dokladov k stavbe, ktoré máte – znalecký posudok, kúpno-predajná zmluva,    rozhodnutie o dedičstve, časť dokumentácie k stavbe a pod.

Prosíme žiadateľov aby sa snažili uviesť a predložiť všetky im dostupné podklady, má to vplyv na možnosti dohľadania v archívnych knihách a informačných systémoch.

Údaj k požiadavke o archívnom čísle prosíme zadávať iba v prípade, že naozaj Vaša žiadosť smeruje aj k tomu, že budete žiadať o odpisy v registratúrnom stredisku (má to vplyv na dĺžku spracovania) a nepostačuje Vám údaj o základnom veku stavby.

SPRÁVNY POPLATOK:
Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok v hodnote 2.- eur podľa položky 2 zákona č.145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov.

Zaplatiť možno v pokladni alebo v kancelárii prvého kontaktu s použitím variabilného symbolu, podľa aktuálnych opatrení počas mimoriadnej situácie COVID-19 – informácie na www.trnava.sk.

Pre úhradu prevodným príkazom bude určený variabilný symbol pracovníkom odboru stavebného a životného prostredia (vybavujúcim). 


Údaje Mestského úradu Trnava k správnemu poplatku :


Mesto Trnava 
 

Položka 2

ID poplatku 11538

VS

Obec Zavar 
  

Položka 2

ID poplatku 11539

VS




