MESTO BOJNICE
Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mesto Bojnice
Mestský úrad Bojnice
Sládkovičova 1/176
972 01 Bojnice

Žiadateľ:
Meno a priezvisko / obchodné meno: ..................................................................................
Trvalý pobyt / sídlo/ miesto podnikania: ...............................................................................
Dátum narodenia / IČO: .........................................................................................................

Týmto žiadam o vydanie súhlasu mesta Bojnice podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov – t.j. o vydanie súhlasu o tom, že ubytovanie
v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa
podmienky podľa osobitného predpisu, a to podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 8 ods. 1
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o
požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu
a na ubytovacie zariadenia, a to pre nasledovnú nehnuteľnosť, v ktorej sa bude štátny príslušník tretej
krajiny zdržiavať počas pobytu:


označenie nehnuteľnosti (napr. rodinný dom, bytový dom, ubytovňa)
......................................................................



postavená na parcele číslo: .................................



katastrálne územie: ....................................................... číslo LV: ........................



ulica: ...................................................................



súpisné číslo / orientačné číslo: ............... / .................. číslo bytu: ..........................



kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti bolo vydané dňa: ......................................



počet osôb žijúcich, resp. zdržiavajúcich sa v nehnuteľnosti: ..................



obytná plocha na užívateľa: ............... m2
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obytná plocha na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom žije v domácnosti:

1. ďalšia osoba - .............. m2
2. ďalšia osoba - .............. m2
3. ďalšia osoba - .............. m2
4. ďalšia osoba - .............. m2
5. ďalšia osoba - .............. m2


úžitková plocha nehnuteľnosti: ............... m2



právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti: (napr. vlastník, nájomca): ...............................................

S pozdravom
.................................................
podpis žiadateľa
alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa
Prílohy:
1. Kolaudačné rozhodnutie
2. Rozhodnutie o zmene užívania stavby (v prípade, že bolo vydané)
4. Zmluva o výkone správy bytu (v prípade bytu v bytovom dome)
3. Originál, alebo overená kópia, nájomnej zmluvy v prípade, že žiadateľ je nájomca nehnuteľnosti
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Bojnice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Bojnice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných
údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Mesto Bojnice 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 Bojnice 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.
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