
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

 

 
 

 

Žiadateľ- oprávnená osoba (meno, priezvisko, bydlisko, tel. kontakt, e-mail) 
  
  
 
 Mestský úrad Pezinok  
 Oddelenie majetku 
 správca registratúrneho strediska 
 Radničné nám. 7  
 902 01 Pezinok 
 

Pezinok, dňa: 

Vec: Žiadosť o vyhotovenie kópie kolaudačného rozhodnutia z registratúrneho strediska MsÚ 

V zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Pezinok žiadam o vyhotovenie kópie kolaudačného 

rozhodnutia z registratúrneho strediska MsÚ Pezinok : 

Pôvodný majiteľ rozhodnutia:............................................................................................................. 

Kolaudačné rozhodnutie na ulici:.......................................................................................................... 

Parcelné číslo: ........................................................................................................................................ 

Ulica ; parcela číslo:............................................................................................................................... 

Stavebné povolenie číslo: .....................................................................................................................

      

 
                                                                                                                
            
       .................................................................. 
                                                                                                                       žiadateľ 
 
 
 
vybavuje: Radoský Martin, referent CO a registratúry, kontakt: 033/69 01 613, email: 
Martin.Radosky@msupezinok.sk 
 
 



Požadované dokumenty budú vydané žiadateľovi po zaplatení správneho poplatku na základe výzvy 
správcu registratúrneho strediska MsÚ Pezinok. Správny poplatok je, v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch v platnom znení - časť I. Všeobecná správa, položka 2a) a 2c), v sume 2,00 € za 
každú, aj začatú stranu registratúrneho dokumentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pezinku, dňa:                   
 
 
 
 
 

                                                         ...............................................  
                                                                                                                    Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMOVANÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej tiež ako „Nariadenie 
GDPR“) a v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) 
 
Ja, dolepodpísaný / dolepodpísaná  
 
Meno a Priezvisko: 
 
Adresa: 
 
E-mailová adresa: 
 
Telefón: 
 
ako dotknutá osoba svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, ktorým je Mesto 
Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00 305 022, E-mail: 
informacie@msupezinok.sk, Tel. č.: 033/6901 113, k spracovaniu poskytnutých osobných 
údajov za účelom zaevidovania a vybavenia mojej Žiadosti 
o ....................................................................................................................................................  
 
Tento súhlas je platný v rozsahu osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej žiadosti.  
 
Prehlasujem, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol daný slobodne a 
predstavuje konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav mojej vôle.  
Ako dotknutá osoba mám:  

i. právo na prístup k svojim osobným údajom,  
ii. právo na opravu,  

iii. právo na vymazanie,  
iv. právo na obmedzenie spracúvania,  
v. právo na splnenie oznamovacej povinnosti (v súvislosti s opravou / vymazaním / 

obmedzením spracúvania osobných údajov) 
vi. právo na prenosnosť údajov,  

vii. právo namietať 
viii. právo, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania, 
ix. právo odvolať svoj súhlas a 
x. právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR. 

 
Pred udelením tohto súhlasu som si prečítal(a) Poučenie o právach dotknutých osôb, ktoré je 
dostupné na stránke mesta https://pezinok.sk v časti Zásady ochrany osobných údajov - 
Poučenie dotknutej osoby. 
 



Súhlas udeľujem na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania poskytnutých osobných 
údajov a beriem na vedomie, že po tejto dobe je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať moje 
osobné údaje v prípade, ak mu to ukladá osobitný predpis (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov). V takom prípade je doba 
spracúvania osobných údajov upravená v Registratúrnom pláne mesta Pezinok. Po uvedenej 
lehote budú osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze 
prevádzkovateľa. Osobné údaje nebudú spracúvané za iným účelom, než za ktorým boli 
poskytnuté, s výnimkou prípadov kedy tak ustanoví osobitný predpis.  
 
Ako dotknutá osoba mám právo odvolať súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na 
súhlase pred jeho odvolaním. 
 
Som si vedomý/á, že prenos do tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom EÚ alebo 
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do medzinárodných 
organizácií sa neuskutočňuje. Mesto Pezinok nevykonáva automatizované profilovanie. 
 
Som si vedomý/á, že následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť zaevidovania a 
ďalšieho posudzovania tejto žiadosti. 
 
Kontaktné údaje v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo 
uplatnenia akéhokoľvek iného práva dotknutej osoby: 

o písomne poštou na adrese Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 
Pezinok 

o osobne podaním písomnej žiadosti v podateľni Mestského úradu Pezinok, Radničné 
námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

o elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@msupezinok.sk 
 
Moje osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorými sú predovšetkým poverení 
zamestnanci na jednotlivých oddeleniach prevádzkovateľa (v závislosti od predmetu žiadosti), 
prípadne poslanci mestského zastupiteľstva a primátor, Okresný úrad Pezinok, katastrálny 
odbor a ďalšie subjekty, ak tak ustanoví osobitný predpis (súdy, orgány činné v trestnom 
konaní). 
 

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

dátum a vlastnoručný podpis 
dotknutej osoby  

 
 
 


