
 

Žiadateľ – oprávnená osoba (meno, priezvisko, bydlisko, tel. kontakt,  e-mail) 

 

 
              Mestský úrad Pezinok 
              Majetkovo-právne oddelenie  
              správca registratúrneho strediska 
              Radničné nám. 7 
              902 14  Pezinok 
 

 

Pezinok, dňa: 

Vec:  Žiadosť o vyhotovenie  kópie  stavebnej dokumentácie  z registratúrneho strediska MsÚ 

 

 V zmysle  „Nariadenia č. 3  Mesta Pezinok o registratúrnom  poriadku“  žiadam  

o vyhotovenie  kópie stavebnej dokumentácie  z  registratúrneho strediska MsÚ Pezinok  : 

 

Stavebník:  .............................................................................................................................. 

Stavebná dokumentácia na: ..................................................................................................... 

Parcela číslo: ..............................., ulica: ................................................................................. 

 

 

       

            

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

              žiadateľ 

 

 

Požadované dokumenty  budú  vydané žiadateľovi  po zaplatení správneho poplatku na základe výzvy správcu 

registratúrneho  strediska MsÚ Pezinok. Správny poplatok je, v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v platnom znení - časť I. Všeobecná správa,  položka 2a) a 2c),  v sume 2,00 € za každú,  aj  začatú 

stranu registratúrneho dokumentu. 



Súhlasím so spracovaním mojich  osobných údajov  a beriem na vedomie poskytnuté informácie 

v súvislosti so spracovaním osobných údajov  (vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) :   

- Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 

prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa:  Mesto Pezinok, Radničné námestie  7, 

902 14 Pezinok, IČO: 00305022, pre vyššie uvedené účely.  

- Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a súhlas so spracovaním 

osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je ustanovená v registratúrnom poriadku 

Mesta Pezinok.  Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

- Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, 

som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok prístup k osobným údajom týkajúcich sa 

dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov 

alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie 

osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a o  práve  podať návrh na 

začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle 

vzoru uverejneného na webovom sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem,  

že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/a sú pravdivé. 

- Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: 

gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212. 

-  

V Pezinku, dňa                                                                                   ............................................... 
                             podpis  

 

 

 

mailto:gdpr@msupezinok.sk

