.......................................................................................................................................................
Fyzická osoba: meno, priezvisko, trvalý pobyt, tel. číslo, e – mail
Právnická osoba: názov firmy, adresa sídla, IČO, tel. číslo, e – mail

Mestský úrad Snina
Strojárska 2060
069 01 Snina

Vec: Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku

Žiadateľ (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt; pri právnickej
osobe názov firmy, adresa sídla, IČO):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Žiadam o kúpu pozemku:
Katastrálne územie: ...................................................................................................................
Parcelné číslo: .............................................................................................................................
Pozemok sa nachádza na ulici: .................................................................................................
Druh pozemku*: .........................................................................................................................
Požadovaná plocha pozemku v m2 na odkúpenie: ..................................................................
Účel, na ktorý má odkúpený pozemok slúžiť: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Poznámka (popis polohy pozemku, resp. iné)*: ......................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prílohy:
- kópia z katastrálnej mapy respektíve geometrický plán s vyznačením predmetu kúpy,
- v prípade kúpy pozemku pod stavbou, doložiť list vlastníctva na stavbu (nie starší ako 3
mesiace)

V ................................... dňa ..........................
* nepovinný, doplňujúci údaj

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

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Poskytujem súhlas ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Snina,
Strojárska 2060, 069 01 Snina so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (príp. adresa prechodného bydliska) na vymedzený
účel prihlásenie psa uvedený v tejto žiadosti po dobu trvania konania a dobu archivácie
spisového materiálu.

.....................................................
podpis dotknutej osoby

Informovanie (osobitný zákon)
Prevádzkovateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Snina
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: ----------Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Snina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Snina vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani
osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:
• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Snina prístup k jeho osobným
údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na
ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.

