
MESTO PRE VŠETKÝCH

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad,
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚ HLASU K TRVALÉMU/PRECHODNÉMU* POBYTU DO 
BYTU VO VLASTNÍCTVE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Žiadateľ / žiadatelia :

1. Meno, priezvisko, titul____________
Dátum narodenia___________________

Adresa trvalého bydliska, PSČ_________

počet izieb a ich podlahová plocha_____

počet osôb, ktoré majú v byte trvalý pobyt

2. Meno, priezvisko, titul____________
Dátum narodenia___________________

Adresa trvalého bydliska, PSČ_________

počet izieb a ich podlahová plocha_____

počet osôb, ktoré majú v byte trvalý pobyt

Meno a priezvisko, dátum narodenia detí žiadateľa/-ov

Adresa a č. bytu, do ktorého sa chce žiadateľ prihlásiť:

Meno a priezvisko nájomcov bytu s uvedením príbuzenského vzťahu k žiadateľovi:

počet osôb, ktoré majú v byte trvalý pobyt



Dôvody k zmene trvalého/prechodného* * pobytu :

Prílohy:

Čestné vyhlásenie - úradne overené - nájomcov mestského bytu

V dňa

podpis žiadateľa

* nehodiace sa prečiarknite

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: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, 
osobne do podateľne alebo elektronicky na email antonia.maierova@mikulas.sk, 
valeria.hromadkova@mikulas.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: 
zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej 
stránke -  www.mikulas.sk.
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ÚRADNE OVERIŤ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Podpísaná/ý nájomca bytu

1. ____________________________________dát. nar.____________________________

trvale bytom:_______________________________________________________________

2. ____________________________________dát. nar.____________________________

trvale bytom:________________________________________________________________

vyhlasujem/-e na svoju česť, že súhlasím s prihlásením na trvalý/prechodný* pobyt

(meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt)

(meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt)

do bytu č.__na adrese____________________________________ , ktorého som nájomcom.

Poučenie: Kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhlásení, dopustí sa 
priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
zmien a doplnkov. Za priestupok možno uložiť pokutu do 165 €.

V______________________________dňa_______________

čitateľný podpis číslo obč. preukazu

čitateľný podpis číslo obč. preukazu



nehodiace sa prečiarknite


