Meno a adresa žiadateľa (Názov firmy a sídlo firmy)
Obec Báč
Obecný úrad Báč 124
930 30 Rohovce

Vec: Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
Týmto Vás žiadam o vydanie potvrdenia o veku stavby, ktoré je potrebné pre vypracovanie
znaleckého posudku , iný dôvod...................................................................................................
Stavba (rodinný dom, garáž, záhradná chatka, bytový dom),........................ ..............................
sa nachádza - v katastrálnom území Báč ,
na

obce Báč

a je umiestnená

parcele KN-C č. .................................. vedenej na LV č. ................................
súpisné číslo ............................. , ktorá bola daná do užívania :
po 01. 01. 1976 (doložiť kolaudačné rozhodnutie)
pred 01. 01. 1976, t.j. v roku .................................. o čom dávam čestné vyhlásenie*

V Báči dňa:...........................

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

Prílohy:
n právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu
n geometrický plán ku stavbe
n list vlastníctva k stavbe a pozemku
n snímka z katastrálnej mapy
n kúpno-predajná zmluva, resp. osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva – predkladá
žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
* ak žiadateľ nevlastní žiaden doklad o nadobudnutí stavby pred rokom 1976 je nutné
predložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ), na
pozemku ( ), v katastrálnom území ( ) a stavebníkom bol ( ) a vyjadrenie, či do súčasnosti bol
alebo nebol menený pôdorys pôvodnej stavby.
Upozornenie:
V prípade neuvedenia požadovaných údajov a nedoloženia dokladov Vašu žiadosť nebude
možné kladne vybaviť.

ČESTNÉ

PREHLÁSENIE

Meno priezvisko :
Rodné číslo:

č.OP:

Adresa:
Čestne prehlasujem, že stavba
bola daná do užívania v roku :
rekonštruovaná v roku:

(pri stavbách daných do užívania pred 01.01.1976)

Na pozemku parc.č.
V k.ú. Báč
Obce Báč
Stavebníkom bol
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý /á/ právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma
upozornil overujúci orgán podľa § 39 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. Všetky uvedené osobné údaje, môžu byť použité len pre
účely vyhotovenia potrebných listín a nemôžu byť poskytnuté na iné účely.

Podpis:

