
Mesto Rožňava
Šafárikova ul. č. 29
048 01 Rožňava

V Rožňave dňa .........................

  

VEC
Žiadosť o     vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o     pobyte cudzincov  

Žiadateľ:

Meno a  priezvisko / obchodné meno: ..................................................................................

Trvalý pobyt / sídlo/ miesto podnikania: ...............................................................................

Dátum narodenia / IČO: ......................................................................................................... 

právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti: (napr. vlastník, nájomca): .....................................

tel. kontakt:  .......................................................

Týmto žiadam o vydanie súhlasu mesta Rožňava  podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona 
č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov – t.j. o vydanie  súhlasu 
o tom,  že ubytovanie  v  nehnuteľnosti,  kde sa bude štátny príslušník  tretej  krajiny 
zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to podľa  § 62 
písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a  doplnení  niektorých  zákonov  a  podľa  §  8  ods.  1  vyhlášky  Ministerstva  zdravotníctva 
Slovenskej  republiky  č.  259/2008  Z.z.  o  podrobnostiach  o  požiadavkách  na  vnútorné 
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia.

Žiadosť sa týka nasledovného príslušníka tretej krajiny:

Meno a  priezvisko príslušníka tretej krajiny: ...........................................................................
Dátum narodenia: ................................... 
Štátna príslušnosť: ..................................... 
Číslo cestovného pasu: ..............................

Žiadosť  sa  týka  nasledovnej  nehnuteľnosti,  v ktorej  sa  bude  štátny  príslušník  tretej 
krajiny zdržiavať počas pobytu:

 označenie nehnuteľnosti (napr. rodinný dom, bytový dom, ubytovňa, byt, časť 
rodinného domu*, izba v rodinnom dome*) / podlahová 
plocha* ...................................................................... / ......................................

 postavená  na parcele číslo: .................................

 katastrálne územie: ..................................   

 č. LV .....................................................

*v prípade časti nehnuteľnosti sa uvádza podlahová plocha nehnuteľnosti v m2 a príslušenstvo (kuchyňa, 
toaleta,, kúpeľňa)



 ulica: ................................................................

 súpisné číslo / orientačné číslo: ............... / .................. 

 číslo bytu: ..........................

 poschodie: ........................

 celková obytná plocha:  ........ m2 (súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností  

– obývacia izba, spálňa, ďalšie izby)

 úžitková plocha:  .........  m2  (súčet  všetkých  podlahových  plôch  v nehnuteľnosti  vrátane 

obytných miestností okrem plochy terás, balkónov, loggii)  

S pozdravom

    .................................................
podpis žiadateľa

 alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 

                        ...............................................
          podpis  štátneho príslušníka tretej krajiny

Prílohy:

1. Príloha preukazujúca, že nehnuteľnosť spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu –
Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti - overené

2. Nájomná zmluva - fotokópia

Prevádzkovateľ:  Mesto Rožňava,  Šafárikova ul.  č.  29,  048 01 Rožňava, IČO: 00328758, telefón: 
+421 58 7773111, fax: +42158 7773509, e-mail: zodpovednaosoba@roznava.sk

Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@somi.sk; tel. č. +421 48 4146759 .

Mesto  Rožňava spracúva  poskytnuté  osobné  údaje  ako  prevádzkovateľ  v  súlade  s  Nariadením 
Európskeho  parlamentu  a  Rady  č.2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na 
základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení 
neskorších predpisov, za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania 
sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje 
budú  uchovávané po  dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle  platnej  legislatívy  a  po 
uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať 
prístup  k jej  osobným  údajom, má  právo  na  ich  opravu,  právo  namietať  proti  spracúvaniu,  ak 
spracúvanie  osobných  údajov  je  nezákonné na základe  rozhodnutia  úradu  na  ochranu  osobných 
údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať  
sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením 
žiadosti na adresu:  Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, osobne do podateľne 
alebo elektronicky na email zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@roznava.sk .
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