Nad čiaru žiadateľ (žiadatelia, manželia) uvedie tieto údaje – meno, priezvisko, titul, adresu bydliska. Ak ide
o právnickú osobu, analogicky sa uvedú všetky identifikačné údaje.

Tel. kontakt prípadne e-mail:...............................

Titl.
Mesto Svätý Jur
Mestský úrad – ÚSČ
Prostredná ul. č. 29
900 21 Svätý Jur
Vec: Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve Mesta Svätý Jur
Týmto žiadam Mesto Svätý Jur ako vlastníka nehnuteľnosti o prenájom pozemku
1)

pod chatou na individuálnu rekreáciu žiadateľa

2)

priľahlý pozemok pri chate

3)

pozemok pod garážou

4)

iný pozemok

5)

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

(vhodnú variantu zakrúžkujte, resp. uveďte iný popis pozemku)

parc.č...............................o výmere..........................nachádzajúceho sa v k.ú. Svätý Jur/Neštich
(nehodiace sa prečiarknite)

v zmysle :

a) geometrického plánu č..................................zo dňa....................úradne overeného dňa
................................., podľa listu vlastníctva/pozemnoknižnej vložky ( nehodiace sa
prečiarknite) č.....................evidovaného

na katastrálnom odbore Okresného úradu

v Pezinku
b/ náčrtu predmetu nájmu s uvedením výmery.
(vhodnú variantu zakrúžkujte)

Účelom prenájmu nehnuteľnosti - pozemku je:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Účel je potrebné v stručnosti opísať ako napr. umiestnenie stavby, vybudovanie prístupovej komunikácie,
majetkovo právne usporiadanie nehnuteľnosti, podnikateľský zámer atď.)

-2Navrhovaná cena nájomného: ...........................,- €/m²/rok
Navrhovaná doba prenájmu:.....................................................................................
Týmto zároveň dávam Mestu Svätý Jur súhlas so spracovaním 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.
Doklady potrebné k prenájmu:
1. Geometrický plán (prípadne snímka z katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, o ktorý máte záujem),
2. Náčrt predmetu nájmu s uvedením výmery.
(vhodnú variantu zakrúžkujte)
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

V................................................., dňa....................................................

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

V prípade akýchkoľvek nejasností pri vyplňovaní tohto tlačiva sa môžete obrátiť na ÚSČ MsÚ Svätý Jur osobne
na č.dv. 14 - prízemie alebo na tel.č. 02/49202313.

