Meno (názov) a adresa žiadateľa / žiadateľov:
.....................................................................................................................................................................................................................
IČO:

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

telef. kontakt:

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

e-mail:

..................................................
Mesto Žarnovica
Mestský úrad Žarnovica
Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica

Vec:
Žiadosť o nájom pozemku
–––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ / žiadatelia (fyzické osoby:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa

trvalého pobytu; právnické osoby: obchodné meno / názov, sídlo, IČO): ..............................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
žiadam/e o nájom pozemku:
Katastrálne
územie:

Parcela
C KN / E KN:
číslo:

Výmera:

Druh pozemku:

List
vlastníctva č.:

Odôvodnenie – účel využitia pozemku, prípadne podnikateľský zámer : ...............................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Požadovaná doba nájmu: ............................................................................................................................................
Čestne vyhlasujem/e, že:
–

fyzická osoba/y (označiť krížikom – x):
som/sme *
nie som/nie sme *
osobu uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov 1);
* Nehodiace sa prečiarknuť!
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–

právnická osoba/y:
zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu (označiť krížikom – x)
je
nie je
osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov1).

Čestne vyhlasujem/e, že v čase podania tejto žiadosti nemám/e voči Mestu Žarnovica žiadne
záväzky (nedoplatky) po lehote splatnosti.
V súlade s ustanovením § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím/e so spracovaním a uchovávaním osobných
údajov uvedených v tejto žiadosti na úkony spojené s riešením žiadosti a na prerokovanie žiadosti
v príslušných poradných komisiách MsZ a v orgánoch mesta v súlade s platnou legislatívou.
V ..............................................., dňa .........................................

..........................................................................
Podpis žiadateľa / žiadateľov
Príloha:
–

Situácia – snímka z katastrálnej mapy s vyznačením hraníc záujmového územia (predmetu
žiadosti), prípadne geometrický plán, ak bol vyhotovený na oddelenie a identifikáciu záujmového
územia - pozemku

Vysvetlivky:
1)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2)

Podľa § 16 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) blízkou osobou
je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú
za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú
ujmu.

primátor mesta,
poslanec mestského zastupiteľstva,
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,
prednosta mestského úradu,
zamestnanec mesta,,
hlavným kontrolór mesta,
blízka osoba2) osôb uvedených v písmenách a) až f).

Použité skratky:
C KN
E KN

– parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
– parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Poučenie: Podanie žiadosti nezakladá nárok na uzavretie zmluvy o nájme pozemku so žiadateľom / žiadateľmi.
Pri prenechávaní majetku mesta do nájmu je mesto povinné postupovať podľa § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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