
Žiadateľ/stavebník:......................................................................................................................... 

Adresa žiadateľa :........................................................................................................................... 

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

Telefónne, mobilné číslo :............................................................................................................. 

Mailová adresa :............................................................................................................................. 

 

                                                                      

                                                                      Mestský úrad  

oddelenie výstavby a životného prostredia 

      Radničné nám. č.7 

                                                         902 14   P e z i n o k 

 

 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe. 

Žiadam týmto o vydanie záväzného stanoviska  primátora: 

- k zamýšľanej novostavbe ,  

- k zmene účelu užívania stavby*,  

- k legalizácii stavby /nehodiace sa škrtnite/  

 

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

 

na pozemku parc.číslo................................... k.ú. Pezinok,  /   k.ú.Grinava   /nehodiace sa šktrnite/. 

  

Projektovú dokumentáciu pre uvedenú stavbu spracoval ................................................... 

v termíne .................... . 

 

* V prípade žiadosti o zmenu účelu stavby pripojí žiadateľ k žiadosti podnikateľský zámer 

spolu s PD, v ktorej vyznačí priestory, ktorých sa navrhovaná zmena účelu užívania dotýka. 

 

K žiadosti prikladám: 

1 x PD časť „Architektúra“ /pri novostavbe  PD pre územné konanie, 

                       pri rekonštrukcii, nadstavbe projekt pre stavebné povolenie/ 

 

Forma prevzatia: 

  osobne     

  poštou doporučene 

  mailovou poštou 

 

 

 
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Mestu Pezinok,  Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, IČO: 

00305022 (ďalej “prevádzkovateľ“)  súhlas so spracovaním mnou poskytnutých  osobných údajov na tomto 

tlačive a jeho prílohách pre vyššie uvedené účely a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov (vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov): 



Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania 

osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon 

nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné 

údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov 

ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať písomnou formou 

na adrese prevádzkovateľa, som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok 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 o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/a sú pravdivé.  

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: gdpr@msupezinok.sk, tel. 

033/6901 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

kontakt: Mestský úrad Pezinok, oddelenie výstavby a životného prostredia, Ing. Zuzana Virgovičová, referát výstavby, 

realizácie a územného plánovania  MsÚ, k.č. 33, t.č. 033/6901 408, e-mail: zuzana.virgovicova@msupezinok.sk 

mailto:gdpr@msupezinok.sk

