
Mesto Pezinok  
Mestský úrad  
Referát podnikania a bytovej agendy  

Radničné námestie č. 7  

902 14  Pezinok  

 

               

   Žiadosť o pridelenie bytu 

 
Meno, priezvisko žiadateľa: .......................................................... rodená :..........................................  

 

Dátum narodenia: .......................................................................... rodinný stav: .............................. 

 

Adresa trvalého pobytu žiadateľa (uviesť dátum a rok):.......................................................................  

(v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 4/2015 o prideľovaní mestských 

nájomných bytov, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 2/2016 žiadateľ musí 

preukázať, že má trvalý pobyt v Pezinku najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu; ak 

žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov, resp. pri spoločnej 

domácnosti aspoň jeden z uchádzačov) 

 

Súčasná kontaktná adresa žiadateľa:..................................................................................................... 

(v podnájme v meste  Pezinok, u rodičov)..................................................................................................   

 

Telefónny kontakt na žiadateľa: ................................. e-mail: .............................................................  

 

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

 

Adresa trvalého pobytu: manžela/manželky, druha/družky: .................................................................. 

 

Adresa zamestnávateľa: manžela/manželky, druha/družky: ..................................................................  

 

Zoznam všetkých budúcich užívateľov prideleného nájomného bytu (manžel/ka, druh/družka, 

deti, ďalší rodinní príslušníci,)  

 

Meno a priezvisko:                Dátum narodenia:             Vzťah k žiadateľovi:  
 

1. ................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................  

3. ................................................................................................................................................................  

4. ................................................................................................................................................................  

5. ................................................................................................................................................................ 

 

Dôvody podania žiadosti a popis súčasnej bytovej situácie žiadateľa :  
....................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

Žiadam o pridelenie: ..........................-izbového bytu 



Zároveň čestne prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a prípadné zmeny, ktoré majú vplyv 

na budúce pridelenie bytu, neodkladne oznámim a doplním. V prípade nepravdivých údajov som si 

vedomý/vedomá, že môže byť moja žiadosť vyradená z evidencie žiadateľov o mestský nájomný byt.  

 

Ďalej vyhlasujem, že ani jedna z osôb uvedená v žiadosti o pridelenie bytu: 

 

- nevlastní byt, rodinný dom, alebo celoročne obývateľnú chatu, prípadne inú nehnuteľnosť                 

určenú na bývanie 

- nie je nájomcom iného bytu 

 

 

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

IČO: 00305022 (ďalej “prevádzkovateľ“)  súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie 

uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Súhlas môže byť 

rozšírený aj o účely uvedené nižšie.  

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. 

Práva Poskytovateľa osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať 

písomnou formou na adrese prevádzkovateľa, 

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a 

právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať 

proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo 

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu 

osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto 

Pezinok:gdpr@msupezinok.sk, tel.č. 033/6901 212. 

 

 

 

 

 

v Pezinku, dňa: ...................       Podpis....................................... 

      

 

 

 

kontakt: Mestský úrad Pezinok, oddelenie majetkovoprávne, Dana Švorcová, referát podnikania a bytovej agendy MsÚ, k.č. 

59, t.č. 033/6901 206, e-mail: dana.svorcova@msupezinok.sk 


