Žiadateľ: ............................................................................................................................................................................
Adresa žiadateľa: ...............................................................................................................................................................
Telefónne číslo: .................................................................................................................................................................
E-mailová adresa: ..............................................................................................................................................................
Mestský úrad Pezinok
Referát rozvoja mesta
Radničné nám. č. 7
902 14 Pezinok

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
na pozemky s parc. číslami, registra C, prípadne E (potrebné uviesť ku každému pozemku):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
alebo územie v zmysle povinnej prílohy (vyznačenie hraníc územia na podklade, ktorý dáte ako prílohu tejto
žiadosti).
Katastrálne územie:
 Pezinok
 Grinava
Spôsob prevzatia:
 osobne
 poštou
 e-mailovou poštou
 ÚPVS (ústredný portál verejnej správy)

Povinné prílohy k žiadosti:
1)

kópia mapy z katastra nehnuteľností s vyznačením pozemkov, resp. územia alebo geometrický plán, pokiaľ
došlo ku zmene za posledných 6 mesiacov)

Upozornenie:
•
•
•

územnoplánovacia informácia obsahuje iba výpis informácií z Územného plánu mesta Pezinok, ktorého
záväzné časti sú vyhlásené VZN č. 11/2016
územnoplánovacia informácia nie je právne záväzná
územnoplánovacia informácia nenahrádza záväzné stanoviská, stanoviská, vyjadrenia ani súhlasy Mesta
Pezinok

verzia 02 (04/2020)
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Ochrana osobných údajov - fyzická osoba (nepodnikateľ)
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udeľujem ako dotknutá osoba prevádzkovateľovi
Mestu Pezinok, so Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených
v žiadosti o vydanie územnoplánovacej informácie na účel vydania územnoplánovacej informácie na území mestskej
časti, a to na dobu určenú v Registratúrnom pláne Mesta Pezinok v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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.

V .........................................., dňa.............................
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...................................................................................
podpis žiadateľa
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