Individuálne údaje o byte v dome:
Egyedi lakásadatok:
1.

2
3
4
5

6

7

Forma vlastníctva bytu
Lakástulajdonjog - forma

byt obývaný vlastníkom
Tulajdonos által használt lakás
byt v nájme
Bérelt lakás

Podlahová plocha bytu v m2
Lakás-alapterület m2
Zastavaná plocha v m2
Beépített teruület m2
Počet obytných miestností
Lakóhelyiségek száma
Počet podlaží
Házszintek száma
Typ kúrenia
Fűtéstípus
Zdroj energie používaný
na vykurovanie
Lakás- fűtésenergiaforrás

ústredné lokálne
Helyi központi fűtés
iný
Egyéb fűtéstípus
plyn
Gáz
pevné palivo
Szilárd tüzelőanyag

Súpisné číslo domu (čierne):
Épületjegyzékszám (fekete):
byt vo vlastnom rodinnom dome
družstevný byt
Saját családi házban levő lakás
Szövetkezeti lakás
Vážení občania!
Obec je povinná viesť evidenciu stavieb po dobu 75 rokov, ktorá obsahuje medzi
inými i údaje v tejto tabuľke. Za účelom upresnenia Vás preto žiadame o vyplnenie
tejto tabuľky a doručenie na Obecný úrad vo Svodíne do 20. novembra 2020.
Za spoluprácu a pomoc vopred ďakujeme.
Tisztelt Lakosok!
A község köteles az ingatlanokkal kapcsolatos adatokat 75 éven keresztül
nyilvátartani, ezért kérjük a következő táblázat kitöltését és eljuttatását
a szőgyéni Községi Hivatalba 2020. november 20-ig.
Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük.
etážové
samostatné vykurovacie teleso
Etázsfűtés
Önálló fűtőtest
bez kúrenia
Fűtés nélkül
elektrina
kvapalné palivo
Villamos energia
Folyékony tüelőanyag
solárna energia
žiadny
Napenergia
Hőforrás nélkül

Spoločné údaje o bytoch v dome:
Általános lakásadatok:
8

9
10

11

Vodovod
Vízzellátás
Splachovací záchod
Vízöblítéses WC
Kúpeľňa
Fürdőszoba
Typ vodovodnej prípojky
Vízvezetékcsatlakozó típus

v byte zo spoločného zdroja
A lakás közös forrásból
mimo bytu
Lakáson kívüli vízellátás
v byte
Vízöblítéses WC a lakásban
v byte
A lakásban van
v dome z verejnej siete
Nyilvános hálózathoz a házban
mimo domu - vlastná
Saját házon kívül

v byte z vlastného zdroja
A lakás saját forrásból
bez vodovodu
Vízellátás nélkül
mimo bytu
Lakáson kívül
mimo bytu
Lakáson kívül
v dome - vlastná
Saját a házban
bez prípojky
Vízellátás nélkül

bez záchoda
Vízöblítéses WC nélkül
bez kúpeľne
Nincs fürdőszoba
mimo domu - z verejnej siete
Nyilvános hálózathoz a házon kívül

12

13

Obdobie výstavby
Házépítés éve

Kolaudačné rozhodnutie
Használatbavételi engedély

14

Materiál nosnej konštrukcie
Tartószerkezet anyaga

15

Obdobie poslednej obnovy
Utolsó felujítás ideje

16
17
18
19

Obnova okien
Ablakfelujítás
Obnova obvodového plášťa
Külső falburkolatfelujítás
Obnova strechy
Tetőfelujítás
Prístavba alebo nadstavba
Házbővítés, ill. szintráépítés

20

Typ kanalizačnej prípojky
Szennyvízcsatlakozó típus

21

Plynová prípojka
Gázcsatlakozó

pred 1919
1919 előtt
1961-1980

1919-1945

1946-1960

1981-2000

2001-2010

2011-2015

2016 a neskôr
2016 és később
Dátum vydanie - Keltezés (dátum):

Číslo rozh. - A határozat száma:
tehly
Falazott szerkezet
kameň
Kőszerkezet
betón
Betonszerkezet
odolná proti zemetraseniu
Acélszerkezet
pred 1980
1980 előtt
1996-2000

nepálené tehly
Nem égetett téglából
drevo
Faszerkezet
geotechnika
Geotechnikai szerkezet
oceľová
Földrengésálló szerkezet
1980-1990

stenové panely
Kompozit acél-beton szerkezet a
kameň a tehly
Kombinált szerkezet (kő és tégla)
hliník
Alumíniumszerkezet
iná
Más szerkezet
1991-1995

2001-2005

2006-2009

2010-2015

2016 a neskôr
2016 és később
nie
nem
nie
nem
nie
nem
nie
nem
septik
Emésztőgödör

bez rekonštrukcie
felújítás nélkül

áno
igen
áno
igen
áno
igen
áno
igen
žumpa
Szeptikus tartály
bez kanalizácie
Szennyvíztartály nélkül
áno
igen

nie
nem

domáca čistička
Házi szennyvíztisztító

