Mesto Myjava

Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

V Myjave, dňa .........................

VEC
Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
Žiadateľ:
Meno a priezvisko / obchodné meno: ..................................................................................
Trvalý pobyt / sídlo/ miesto podnikania: ...............................................................................
Dátum narodenia / IČO: .........................................................................................................

Týmto žiadam o vydanie súhlasu mesta Myjava 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



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 (ak bolo vydané)

Prevádzkovateľ: Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00309745, telefón:
+421346907, e-mail: podatelna@myjava.sk

Zodpovedná osoba: kontakt – info@osobnyudaj.sk ; tel. č. +421 34 6907219.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016
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 osobných údajov) Vás informujeme,
že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, právny
vzťah k nehnuteľnosti) bude prevádzkovateľ (Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO: 00309745) spracúvať za účelom plnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č.
404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov po dobu určenú registratúrnym poriadok prevádzkovateľa. Právnym
základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa. Tieto údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším prijímateľom a taktiež sa neuskutočňuje
žiadny prenos údajov do tretích krajín / zahraničia.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na
webovom sídle www.myjava.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

