__________________________________________________________________________
Titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, tel. číslo, mailová adresa
Právnická osoba uvedie analogicky všetky identifikačné údaje.
Mesto Svätý Jur
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur
Žiadosť o prevod / o nájom* nehnuteľnosti/-í.
(*nehodiace sa prečiarknite)

Týmto žiadam Mesto Svätý Jur ako vlastníka nehnuteľnosti o odkúpenie/nájom*
nehnuteľnosti/-í – pozemku/-ov
1.
2.
3.
4.

Pod stavbou (rodinný dom, garáž, chata...)
Priľahlý pozemok ku stavbe
Voľný pozemok
...........................................................................
(vhodnú variantu zakrúžkujte, príp. uveďte iný popis pozemku)

parc. č. ................................. o výmere ..........................nachádzajúceho sa v k. ú. Svätý Jur /
k. ú. Neštich (nehodiace sa prečiarknite) v zmysle geometrického plánu č. ............................. zo
dňa ..........................., úradne overeného dňa ............................., podľa Listu vlastníctva č.
.................. evidovaného Katastrálnym odborom na Okresnom úrade Pezinok.
Účelom odkúpenia / nájmu nehnuteľnosti je:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(účel je potrebné stručne opísať ako napr. prístavba, vybudovanie prístupovej komunikácie, majetkovoprávne
vysporiadanie nehnuteľnosti, podnikateľský zámer a pod.)

Osobné údaje žiadateľov (manžel, manželka, iné ) :
Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko (aj u mužov):
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Kontaktná adresa:
Štátna príslušnosť:

Rodinný stav:
Navrhovaná kúpna cena / nájomné: ............................................................................................
Navrhovaná doba prenájmu: .......................................................................................................
Žiadateľ ako dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených
údajov a zároveň udeľujem súhlas Mestskému úradu, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur so
spracovaním mojich osobných údajov, v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR
a v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
na účely spracovania mojej žiadosti.

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

................................................................................
podpis/-y žiadateľa/-ov

Doklady potrebné k prevodu ( k prenájmu).:
1. Geometrický plán (príp. snímka z katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, o ktorý máte
záujem).

Pri žiadosti o nájom nie je potrebné ihneď predkladať geometrický plán, stačí
predložiť náčrt predmetu nájmu s uvedením výmery.
2. Číslo listu vlastníctva stavby (v prípade odkúpenia pozemku pod stavbou, prenájmu pozemku
pod stavbou), ak nemáte ešte list vlastníctva, postačí právoplatné kolaudačné rozhodnutie
stavby (vydá Stavebný úrad vo Sv. Jure)
3. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
4. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá v čase podania žiadosti žiadne záväzky po lehote
splatnosti voči Mestu Svätý Jur
5. Ak žiadosť nepodá priamo záujemca , žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Poučenie k žiadosti:
Až po predložení vyššie uvedených dokladov žiadosť bude postúpená orgánom Mestského
zastupiteľstva do procesu.

