formulár N17
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava 1

Žiadosť
o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti na nesplatenú časť ceny v zmysle
kúpnej zmluvy a § 18 b ods. 5 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov a § 14 Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR
Bratislavy č. 14/1996 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Žiadateľ – pôvodný vlastník ( prvý kupujúci )
Meno, priezvisko, titul:
Adresa, číslo bytu:
Telefón domov:

do zamestnania:

Súčasný vlastník (dedič, obdarovaný.....)
Meno, priezvisko, titul:
Adresa:
Vzťah k žiadateľovi – pôvodnému vlastníkovi:
Manžel, manželka, dieťa, vnuk (treba na požiadanie preukázať)
Cudzí
K žiadosti treba v prílohe predložiť:







kópiu pôvodnej kúpnej zmluvy uzatvorenej s mestskou časťou
kópiu potvrdenia o zaplatení nesplatenej časti ceny bytu
kópiu listu vlastníctva
potvrdenie o vyrovnaní pohľadávok ( správca )
v prípade zastupovania žiadateľa predložiť notársky overené splnomocnenie (originál)
v individuálnom prípade na požiadanie aj ďalšie doklady

Vyjadrenie súhlasu
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie
[1]
v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,
814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely evidencie, spracovania údajov a poskytnutia súhlasu
s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania osobných
údajov je osobitný zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je
50 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Som si vedomý/á, že takto
poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať
od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť
osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
[1]

vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
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osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov
SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla
sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby
prevádzkovateľa.

V Bratislave, dňa

Termín vyhotovenia:
do 30 dní od doručenia žiadosti na príslušný referát

..........................................................
podpis žiadateľa - pôvodného vlastníka

