Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
ŽIADOSŤ O
PREVOD/ NÁJOM/ SÚHLAS/ VECNÉ BREMENO
Žiadateľ:
....................................................................................................................................................................
meno a priezvisko, titul; pri právnickej osobe názov spoločnosti a IČO
....................................................................................................................................................................
korešpondenčná adresa, resp. sídlo spoločnosti
....................................................................................................................................................................
kontaktné údaje, tel. kontakt, prípadne e-mailový kontakt:

Týmto žiadam Mesto Pezinok ako vlastníka nehnuteľnosti, o jej:
□
odkúpenie
□
nájom
□
súhlas
□
vecné bremeno
(označte x)
□

□

pozemok
stavba

(označte x)

Označenie nehnuteľnosti:
Katastrálne územie:
Lokalita:
Číslo LV:
Celková výmera (m2):
Výmera predmetom žiadosti:
Druh pozemku:
Parcelné číslo C/KN:
Parcelné číslo E/KN:
Súpisné číslo stavby:
Geometrický plán číslo:
Znalecký posudok číslo:

Účel odkúpenia/ nájmu/ súhlasu/ vecného bremena:
(nehodiace sa prečiarknite)

Navrhovaná kúpna cena/ nájomné/ odplata za vecné bremeno:
(nehodiace sa prečiarknite)
........................................................................ (Eur)
Prevod priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného
predpisu.22d)Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce22d) pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia
prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

Povinné prílohy k žiadosti:
1. Situácia (nákres), snímka z mapy s vyznačeným predmetom.
2. Geometrický plán - overený, ak ide o prevod časti pozemku pod stavbou, ak nemáte list
vlastníctva stavby- nezapísaná stavba, postačuje predložiť: právoplatné kolaudačné
rozhodnutie stavby, listina o pridelení súpisného čísla.
3. Znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu, nie starší ako šesť mesiacov.
4. V prípade zastupovania plná moc.
POUČENIE K ŽIADOSTI:
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.
V prípade akýchkoľvek nejasností pri vyplňovaní tohto tlačiva sa môžete obrátiť na právne oddelenie
MsÚ Pezinok buď osobne na č. dv. 57, 58 a 59 (3. posch.) alebo na tel. č. 033/6901 200,201,202
a 203, prípadne na e-mailové adresy zverejnené na stránke mesta www.pezinok.sk.

V Pezinku dňa .................................................

...........................................................
Podpis žiadateľa
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