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ŽIADOSŤ O PRIDELENIE MESTSKÉHO NÁJOMNÉHO BYTU 

 

Mesto Spišská Belá 

Petzvalova 18 

059 01 Spišská Belá  

 

Meno a priezvisko žiadateľa: ....................................................................................................... 

Dátum narodenia: ............................................................. Rodinný stav: .................................... 

Trvalý pobyt: ................................................................................................................................ 

Korešpondenčná adresa: .............................................................................................................. 

Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti: 

 Meno a priezvisko Adresa Rok narodenia Vzťah k žiadateľovi 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Súčasné bytové pomery žiadateľa: 

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

Dôvod podania žiadosti: 

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

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

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

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

 

Dátum:  

 

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

              podpis 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Meno, priezvisko: ..................................................................................................... (ďalej len „dotknutá osoba“) 

týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov poskytuje súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov na účel v oblasti pridelenia bytu a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, údaje o 

priebehu doterajšieho vzdelania, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, evidenčné číslo občianskeho preukazu, 

národnosť, štátna príslušnosť, rodinný stav, výška príjmu zo zamestnania a iného príjmu,  údaje o spoločne 

posudzovaných osobách, číslo telefónu prevádzkovateľovi,  Mestu Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, po 

dobu  trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a 

sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa 

všeobecných premlčacích dôb. 

 

V Spišskej Belej: ..............................                                         Dotknutá osoba -podpis: ................................................... 

 

Poučenie 

Meno, priezvisko: ...................................................................................................................................................... 

Trvalé bydlisko: ............................................................................................. ........................................................... 

Odo dňa  25.5.2018  je  účinný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

      Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia 

byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa 

zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov,  na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne 

vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ 

zodpovednosť za ich nesprávnosť. 

     Mesto Spišská Belá – IČO: 00326518,  spracúva Vaše osobné údaje, ktoré svojim rozsahom  a obsahom 

zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje 

orgánom verejnej moci na splnene povinností prevádzkovateľa. Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne 

na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. 

 

V Spišskej Belej: .................................                                   Dotknutá osoba - podpis: ................................................ 

 

 


