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ŽIADOSŤ 
o kúpu / zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza 

  
1. Žiadateľ:  

A) Fyzická osoba  

Meno a priezvisko ...............................................................................................................................................  

Adresa trvalého pobytu .......................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................. tel. č. .......................................................................  

B) 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 ..................................... 

 
2. Adresa nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - katastrálne územie, ulica, číslo parcely, výmera v m2 

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

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

3. Účel predaja, podnikateľský zámer  

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

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

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

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

4. Povinné prílohy  
- snímka z katastrálnej mapy s farebným vyznačením parciel alebo ich časti, ktoré budú predmetom predaja 
- 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 
 
  
 
 
 
 

V ................................. dňa .................... Podpis žiadateľa/ov ............................................................................. 
 
 
 
Poznámka: Tlačivá uvedené v bode 4. 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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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 

 

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. 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov  
 

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. 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. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte 
právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú 
spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo 
podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete 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 . Kontakt na osobu zodpovednú 
za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov 
nájdete na našej webovej stránke – www.prievidza.sk. 

 

 

__________________  
Podpis žiadateľa 
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Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach 
  
1. Žiadateľ (⃰ ):  

A) Fyzická osoba  

Meno a priezvisko ..................................................................................... dátum narodenia .............................  

Adresa trvalého pobytu .......................................................................................................................................  

B) 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 ..................................... 

 
o kúpu / zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza 

týmto čestne prehlasujem, 
 

a) že k dnešnému dňu nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu Prievidza a mestským 
organizáciám (**) 

b) že v prípade schválenia predaja, resp. nájmu uhradím mestu náklady na vyhotovenie znaleckého 
posudku (ďalej ZP), prípadne geometrického plánu (ďalej GP), pokiaľ ich vypracovanie zabezpečí mesto 
a taktiež poplatky súvisiace s návrhmi na vklad do katastra nehnuteľností, a to vo forme kolkov 

c) že v prípade, ak z vlastného rozhodnutia nepristúpim k uzavretiu zmluvy, uhradím mestu všetky 
skutočne vynaložené náklady za vyhotovenie ZP, prípadne GP, ako aj náklady na zverejnenie 
oznámenia priameho predaja/nájmu, resp. vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači 

d) že uhradím mestu všetky skutočne vynaložené náklady v prípade, ak od žiadosti odstúpim v priebehu jej 
vybavovania, alebo ak na základe mojej žiadosti bola vyhlásená obchodná verejná   súťaž,   resp. 
zverejnené oznámenie  priameho   predaja/nájmu  (ďalej súťaž) a  súťaže sa z vlastného rozhodnutia 
nezúčastním, čím sa stane neúspešnou  

e) že v prípade neúspešnej súťaže z dôvodu predloženia chybného súťažného návrhu  a v prípade môjho 
pretrvávajúceho záujmu o kúpu/nájom nehnuteľnosti a po prípadnom schválení opakovanej súťaže 
orgánmi mesta uhradím mestu o. i. aj ďalšie vyvolané náklady (napr. opakované zverejnenie 
v regionálnej tlači, aktualizáciu ZP).  

 
Som si vedomý 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 na účel vybavenia predmetnej žiadosti. 
  

 
V ....................................... dňa ........................                                  .................................................................. 
                                                                                                                       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. 
 


