
ÚDAJE ŽIADATEĽA :  
 
a)  fyzická osoba 

Meno a priezvisko žiadateľa, prípadne titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, rodinný stav, trvalé bydlisko. V prípade manželov je potrebné uviesť údaje oboch 
manželov, telefónne číslo žiadateľa.  

 
b)  fyzická osoba - podnikateľ 

Obchodné meno žiadateľa, IČO, sídlo podnikania, meno a priezvisko prípadne titul, rodné 
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, bankové spojenie a číslo účtu. 
K žiadosti je potrebné pripojiť výpis zo živnostenského registra (originál alebo overenú  
fotokópiu) nie starší ako 1 mesiac, telefónne číslo žiadateľa. 

 
c)  právnická osoba 

Obchodné meno, sídlo a IČO právnickej osoby, meno priezvisko a funkciu osoby, ktorá 
v prípade uzatvorenia zmluvy bude oprávnená  zmluvu podpísať, bankové spojenie a 
číslo účtu a v prípade kúpy nehnuteľnosti informáciu o tom, že kupovaná nehnuteľnosť má 
tvoriť obchodné imanie alebo základné imanie spoločnosti. 

     K žiadosti je potrebné pripojiť výpis z obchodného registra (originál alebo overenú 
fotokópiu) nie starší ako 1 mesiac, telefónne číslo žiadateľa. 

 
ÚDAJE ŽIADATEĽA :  
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Vec 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 
 

Touto cestou Vás žiadam o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom bremene, za 

účelom vybudovania – uloženia   .................... prípojky, inžinierskych sietí na vlastné náklady 

na nehnuteľnosti, pozemku na p. č. ............... o výmere ................. m2, druh pozemku 

..................... nachádzajúceho sa v katastrálnom území ................................, k stavebnému 

konaniu k  stavbe, ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Komárno, dňa ..............................                                   Podpis žiadateľa : ............................. 
                                                                                                                      
                                                                                                                      .............................  
                         
Prílohy :  
- prehľadná mapa  
- projektová dokumentácia 



- Súhlas dotknutej osoby 

Súhlas dotknutej osoby 
(ďalej len „Súhlas“) 

 
(meno, priezvisko) ............................................................... narodený (-á) .............................. 
trvalý pobyt ............................................................................... ako dotknutá osoba v zmysle 
zákona číslo 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
 
 
 
dávam súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov pre Mesto Komárno, v rozsahu: 
 
 
Meno a priezvisko: 

 

 
Dátum narodenia: 

 

 
Adresa trvalého pobytu: 

 

 
 
orgánmi Mesta Komárno a Mestského zastupiteľstva v Komárne v zmysle zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Súčasne dávam súhlas k zverejneniu uvedených mojich osobných údajov ako súčasť 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 

Tento súhlas platí na dobu odo dňa podpísania tohto Súhlasu až do jeho odvolania. 
Podmienkou odvolania tohto Súhlasu zo strany dotknutej osoby je preukázateľná vedomosť 
o tom, že Mesto Komárno spracúva a zverejní jeho osobné údaje iným spôsobom, než ako 
určujú všeobecne záväzné právne predpisy. 

Po skončení platnosti tohto Súhlasu, Mesto Komárno osobné údaje dotknutej osoby 
archivuje podľa zákonmi určených lehôt a následne zaradí na likvidáciu. 
 
 

Čestné vyhlásenie 
 

Čestne vyhlasujem, že moje osobné údaje v Súhlase sú pravdivé a presné a beriem 
na vedomie, že Mesto Komárno je oprávnené moje osobné údaje v tomto rozsahu spracovať 
a zverejniť v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Ďalej vyhlasujem, že som plne spôsobilý na právne úkony a Súhlas je slobodne 
a vážne daný prejavom vôle bez vynucovania si druhou stranou. 
 
 
Komárno, dňa  
 

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