Mestský úrad Šaľa
Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
V ............................., dňa .......................

Vec
Žiadosť o predaj/kúpu/zámenu nehnuteľnosti*
Žiadateľ:
Meno a priezvisko/obchodné meno: ............................................................................................
Rodné priezvisko: ........................................................................................................................
Dátum narodenia: .........................................................................................................................
Rodné číslo/IČO: ..........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/sídlo: ......................................................................................................
V zastúpení – meno/funkcia/adresa trvalého pobytu: ..................................................................
.......................................................................................................................................................
Tel. číslo/e-mailový kontakt: .......................................................................................................
(ak sú žiadatelia viacerí, v prílohe uveďte ich vzájomný vzťah a vyššie uvedené údaje za
všetkých žiadateľov, napr. manželia, podieloví spoluvlastníci a pod.)
Popis nehnuteľnosti:
Druh nehnuteľnosti:
- lokalita – katastrálne územie/mestská časť/ulica: ......................................................................
- pozemok parc.č.: ................................................................ výmera: ................................... m2
- stavba súpis.č.: ...........................................................................................................................
Účel a odôvodnenie odkúpenia/predaja/zámeny)*: .....................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

*

nehodiace sa prečiarknite
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Zároveň žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že v čase podania tejto žiadosti má/nemá*
evidované záväzky po lehote splatnosti voči mestu Šaľa, štátu, daňovému úradu
a poisťovniam (v prípade existujúcich záväzkov v prílohe uveďte výšku záväzkov a ich
odôvodnenie).

...........................................................
podpis žiadateľa (ov)

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, Nám Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa,
osobne do podateľne Mestského úradu alebo elektronicky na email ochranaudajov@sala.sk
.Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk.
Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.sala.sk .

Prílohy:
- grafické znázornenie nehnuteľnosti
- ak ide o prevod časti pozemku - geometrický plán na jeho odčlenenie (postačuje doložiť
úradne neoverený GP až po schválení zámeru prevodu nehnuteľnosti v MsZ)
- ak je žiadateľom FO podnikateľ/PO/združenie/nezisk. org. a pod. - výpis z príslušného
registra (postačuje výtlačok z príslušného registra na internete), resp. doklad preukazujúci
právnu subjektivitu

*

nehodiace sa prečiarknite
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