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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk
www.prievidza.skIČO: 00 318 442
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk
msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

ŽIADOSŤ
o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Prievidza
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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk
www.prievidza.skIČO: 00 318 442
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk
msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk
	SHAPE  \* MERGEFORMAT 1. Žiadateľ:
Fyzická osoba
Meno a priezvisko ...............................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu .......................................................................................................................................
e-mail ................................................................................. tel. č. .......................................................................
Právnická osoba / fyzická osoba - podnikateľ
Obchodné meno ..................................................................................................................................................
Sídlo ....................................................................................................................................................................
Štatutárny zástupca .............................................................................................................................................
IČO .........................................e-mail .............................................................   tel. č. .........................................
Registrovaný v Obchodnom registri Okr. súdu v ................................., Oddiel ...................., Vložka č. .............
Registrovaný v inom registri: ...............................................................................................................................
číslo .....................................
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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk
www.prievidza.skIČO: 00 318 442
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk
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Adresa nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - katastrálne územie, ulica, číslo parcely, výmera v m2
..............................................................................................................................................................................
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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk
www.prievidza.skIČO: 00 318 442
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk
msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

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

Adresa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ku ktorej sa zriaďuje VB – k. ú., ulica, číslo parcely, výmera v m2
..............................................................................................................................................................................

Účel zriadenia vecného bremena (inžinierske siete – napr. voda, plyn, kanalizácia...; právo prechodu pešo, právo prejazdu motorovým vozidlom), predpokladaný rozsah VB
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Povinné prílohy
snímka z katastrálnej mapy s farebným vyznačením parciel alebo ich časti, ktoré budú predmetom zriadenia vecného bremena
	z projektovej dokumentácie časť „situácia“ - s farebným aj číselným vyznačením rozsahu VB (pri IS musí byť rozsah VB vrátane ochranného pásma) ako aj „sprievodnú správu“ alebo „súhrnnú technickú správu“
	v prípade, že žiadosť vybavuje tretia osoba, je povinná doložiť k žiadosti splnomocnenie s overeným podpisom (originál, príp. overenú kópiu)
	tlačivo „Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach“ s úradne overeným podpisom


Informovanie- zmluva 

Prevádzkovateľ:	Mesto Prievidza,
Sídlo: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza IČO: 00 318 442

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:	zodpovednaosoba@somi.sk


Účel spracovania osobných údajov:	plnenie predmetu zmluvy
Právny základ:	zmluva
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:	orgány štátnej moci a kontrolné orgány Prenos osobných údajov do tretej krajiny:	nebude
Doba uchovávania osobných údajov:	podľa registratúrneho poriadku

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä v súvislosti s prerokovaním a spracovaním žiadosti na verejných zasadnutiach príslušných orgánov mesta Prievidza (komisie, výbory volebných obvodov, Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo) a iných verejných stretnutiach s obyvateľmi mesta predkladané jednotlivými útvarmi MsÚ resp. mestskými organizáciami a spoločnosťami  a takisto za účelom zverejňovania osobných údajov na webovom sídle mesta Prievidza www.prievidza.sk. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade  s registratúrnym plánom mesta. 


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ 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 dotknutej osoby:

dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom    a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
	dotknutá osoba 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.




V ................................., dňa .................. Podpis žiadateľa/ov .............................................................................


Poznámka: Tlačivá uvedené v bode 5. Povinné prílohy sú k dispozícii v MsÚ v mieste prvého kontaktu a v MsD v právnej kancelárii (II. poschodie), prípadne na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ - tlačivá a formuláre - právna kancelária. Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č: 046/ 5179 – 527, 528.
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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk
www.prievidza.skBankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
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msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi: .....................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo)

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:  
Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účely spracovania: § 13 ods. 1, písm. a)-f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: 	Prevádzkovateľ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:	nebude
Doba uchovávania osobných údajov:	do doby pominutia účelu 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä v súvislosti s prerokovaním a spracovaním žiadosti na verejných zasadnutiach príslušných orgánov mesta Prievidza (komisie, výbory volebných obvodov, Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo) a iných verejných stretnutiach s obyvateľmi mesta predkladané jednotlivými útvarmi MsÚ resp. mestskými organizáciami a spoločnosťami  a takisto za účelom zverejňovania osobných údajov na webovom sídle mesta Prievidza www.prievidza.sk. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade  s registratúrnym plánom mesta. 

Zverejnenie mena a priezviska, adresy v zápisnici z verejného zasadnutia, zaslanie odpovede na email alebo adresu, zavolanie na telefónne číslo, archivovanie do doby pominutia účelu na spracovanie	 									áno/nie*

Svojim podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností. 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 






Práva Poskytovateľa osobných údajov:
	Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa

Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
	V prípade, ak sa Poskytovateľ domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, 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.) Predmetné práva si môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, osobne do podateľne alebo elektronicky na email info@prievidza.sk . 



Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa www.prievidza.sk v ľavej lište „Informovanie o spracúvaní osobných údajov“. 



_________________________ 
Podpis žiadateľa/poskytovateľa 
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Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach
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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
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www.prievidza.skIČO: 00 318 442
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk
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	SHAPE  \* MERGEFORMAT 1. Žiadateľ (⃰ ):
Fyzická osoba
Meno a priezvisko ..................................................................................... dátum narodenia .............................
Adresa trvalého pobytu .......................................................................................................................................
Právnická osoba / fyzická osoba - podnikateľ
Obchodné meno ..................................................................................................................................................
Sídlo spoločnosti .................................................................................................................................................
Štatutárny zástupca .............................................................................................................................................
IČO .........................................e-mail .............................................................   tel. č. .........................................
Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v ..................................., Oddiel ......................................
vložka číslo ...................................
Registrovaný v inom registri: ...............................................................................................................................
číslo .....................................
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MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
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o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza týmto čestne prehlasujem,

že k dnešnému dňu nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu Prievidza a mestským organizáciám (**)
že v prípade schválenia vecného bremena uhradím poplatky súvisiace s návrhmi na vklad do katastra nehnuteľností, a to vo forme kolkov.

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ moje čestné prehlásenie nebude pravdivé, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. Súhlasím, aby si mesto preverilo u správcu dane splnenie mojich daňových povinností vyplývajúcich z tohto prehlásenia.





V .......................................	..................................................................
úradne osvedčený podpis










(*) 1. V prípade, že žiadateľmi sú manželia, prehlásenie podáva každý samostatne.
2. V prípade, že spoločnosť má viacerých štatutárnych zástupcov, prehlásenie podáva každý samostatne.
(**) mestské organizácie a obchodné spoločnosti – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Zariadenie pre seniorov Prievidza, Základné školy, Základná umelecká škola L. Stančeka, Centrum voľného času; TSMPD s.r.o. Prievidza, Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., PTH a.s., BIC Prievidza s.r.o., BIC-TI-združenie právnických osôb, Regionálna televízia Prievidza s.r.o., Harmónia n. o., TIK mesta Prievidza n. o.


