
 
Titl.         Címzett: 
Mestský úrad Komárno Komáromi Városi Hivatal 
Sociálny a správny odbor Szociális és Közigazgatási Főosztály 
 

ŽIADOSŤ O URČENIE  SÚPISNÉHO ČÍSLA BUDOVY A O ZÁPIS DO 
REGISTRA ADRIES 
ÉPÍTMÉNY ÖSSZEÍRÁSI SZÁMA ÉS A CÍMREGISZTERBE TÖRTÉNŐ 
BEÍRÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 
Žiadateľ  na zápis  stavby do registra adries – Kérelmező a címregiszterbe történő beíráshoz 
( splnomocnená osoba – meghatalmazott személy )  
- meno a priezvisko - neve: 
........................................................................................................................ 
 
- trvalý pobyt - állandó lakhelye:    ............................................................................................................. 
  
- telefón (cez pracovný čas) - telefonszáma (munkaidőben): 
.................................................................... 
 
Budova - Az épület:  
charakter - jellege: číslo parcely  - helyrajzi száma: 
 
* rodinný dom - családi ház ............................................. k.ú.............................  
* garáž – garáž ............................................. k.ú............................. 
* iné – egyéb: ................................................... ............................................. k.ú............................. 
 
- kód druhu stavby – az épület típusának kódja: ................................................................. 
 
- umiestnenie (ulica, číslo) - elhelyezkedése (utca, házszám): ................................................................. 
 
- termín dokončenia - befejezésének időpontja: ......................................... 
 
- v budove sa nachádzajú byty – az épületben lakások találhatók:  Áno         Nie   
 
Žiadateľ – vlastník budovy – Kérelmező – az épület tulajdonosa: 
 
meno a priezvisko, rodné priezvisko 
neve, születési név  

  trvalý pobyt  
állandó lakhelye 

    

    

    

 
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle  
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
Ezúton beleegyezem a szükséges személyi adataim erre a célra történő feldolgozásába a Személyi 
adatok védelméről szóló 18/2018 számú törvény értelmében.  
                                                                                    podpis: 
                                                                                    aláírás: ........................................ 
 
V Komárne dňa: 
Komárom, dátum: ..................................... 

podpis žiadateľa: 
a kérelmező aláírása: ........................................ 
 

 
Prílohy - Mellékletek: 
- kolaudačné rozhodnutie - használatbavételi engedélyt tartalmazó határozat 
- geometrický plán - ingatlannyilvántartási térkép 
- zameranie adresného bodu - címpont bemérése 
- údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú - a lakások és a szintek száma 
 
 
Prevzal:   
Dňa  ………………………………………..  podpis  ……………………………………. 
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