ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Meno a priezvisko / Obchodné meno: .......................................................................................................
Adresa / Miesto podnikania / Sídlo: ...........................................................................................................
Dátum narodenia / IČO: .............................................................................................................................

ako výlučný / podielový spoluvlastník nehnuteľnosti :

druh nehnuteľnosti (napr. rod dom, bytový dom, byt, ubytovňa...): ........................................................
postavená na pozemku parc.č.: .................................................................................................................
súpisné číslo / orientačné číslo: .................................................................................................................
číslo bytu: ..................................................................................................................................................
ulica: ..........................................................................................................................................................
obec: .........................................................................................................................................................
katastrálne územie: ...................................................................................................................................
číslo listu vlastníctva: .................................................................................................................................

obytná plocha na užívateľa: .......................................................................................................................
(súčet podlahových plôch obytných miestností: obývacia izba, spálňa...)

úžitková plocha nehnuteľnosti: .................................................................................................................
(súčet všetkých podlahových plôch v nehnuteľnosti, vrátane obytných miestností: obytné miestnosti, WC, pivnica, chodby...)

počet osôb, ktoré žijú s užívateľom v domácnosti: ....................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že
ubytovanie vo vyššie uvedenej nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny

..........................................................................................................................................................
(meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť)

podľa § 23 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, zdržiavať počas
pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 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).

Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil
správny orgán podľa § 39 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Toto čestné vyhlásenie dávam pre účely vydania súhlasu mesta Liptovský Mikuláš podľa § 32 ods. 2
písm. k) zákona č. 440/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, t. j. vydania súhlasu
o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zákona č.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov zdržiavať počas pobytu, spĺňa
podmienky podľa osobitného predpisu.

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. e) zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.
18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ
spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom
predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 440/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších
predpisov.
Vyplnením osobných údajov na tomto čestnom vyhlásení udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/
som poučený/á/, že v zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá
osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som
bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá
osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/.

V ................................................ dňa ..........................

................................................
úradne osvedčený podpis

