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....................................................................................................................................................... 
Fyzická osoba:      meno, priezvisko, trvalý pobyt, tel. číslo*, e – mail* 

Právnická osoba:  názov firmy, adresa sídla, IČO, tel. číslo*, e – mail* 

   

 

Mestský úrad Žiar nad Hronom 

Oddelenie správy majetku mesta 

Š. Moysesa č. 46 

965 19 Žiar nad Hronom 

 

 

Vec:   

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti  

 

 

Žiadam o kúpu nehnuteľnosti: 

Katastrálne územie: ................................................................................................................... 

Parcelné číslo: ............................................................................................................................. 

Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici: ........................................................................................ 

Číslo LV: .................................................................................................................................... 

Návrh ceny (v €): ....................................................................................................................... 

Účel, na ktorý má odkúpená nehnuteľnosť slúžiť: ................................................................. 

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

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

Poznámka (popis polohy, resp. iné)*: ...................................................................................... 

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

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

 

Prílohy: 

- kópia z katastrálnej mapy respektíve geometrický plán s vyznačením predmetu kúpy, 

 

 

 

v ................................... dňa ..........................                    ...................................................... 

                                                                                                         Podpis žiadateľa 
* nepovinný, doplňujúci údaj 
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Informovanie (osobitný zákon) 

 

Prevádzkovateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gdpr@ziar.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov: uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu 

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. 

novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žiar nad Hronom 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku 

 

Mesto Žiar nad Hronom po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného 

odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 

Mesto Žiar nad Hronom 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 Žiar nad Hronom 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. 

 

mailto:gdpr@ziar.sk

