
1 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
K ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU OBCE  

podľa ust. § 32 ods. 2  písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
v znení neskorších predpisov  

 

Podpísaný: 
 

Meno a priezvisko / Obchodné meno: ........................................................................................ 

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania: ........................................................................................ 

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

Tel. / Email:     ........................................................................................ 

Právnická osoba zastúpená (štatutár): ........................................................................................ 

(ďalej ako „vlastník“) 

týmto ako vlastník nižšie špecifikovanej nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej 

krajiny zdržiavať počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky 

 

a 

 
Podpísaný: 
 
Meno:     ................................................................................................... 

Priezvisko:    ................................................................................................... 

Titul:     ................................................................................................... 

Rodné priezvisko:   ................................................................................................... 

Deň, mesiac, rok narodenia:  ................................................................................................... 

Štátna príslušnosť:   ................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska v cudzine, štát, dátum prihlásenia: .............................................................. 

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

(ďalej ako „štátny príslušník tretej krajiny“) 

týmto ako štátny príslušník tretej krajiny, o pobyt ktorého sa jedná, 

 

ČESTNE   VYHLASUJEME,  ŽE 

 

nehnuteľnosť (napr. rodinný dom, byt, ubytovňa, iné):........................................................................ 

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

súpisné číslo / orientačné číslo: ............... / .................. číslo bytu / izby: ........................................... 

(ďalej ako „nehnuteľnosť“),  

 

v ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 231 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov v znení neskorších predpisov počas pobytu ubytovaný a kde bude jeho predpokladané 

prechodné bydlisko v Slovenskej republike, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu2, nakoľko: 

                                                 
1 § 23 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov: Prechodný pobyt na účel zamestnania 
2 § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na 
vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 
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1. rozloha obytnej plochy nehnuteľnosti je  ..............................m²; 

2. rozloha úžitkovej plochy nehnuteľnosti je ..............................m²; 

3. počet užívateľov nehnuteľnosti (počet osôb užívajúcich nehnuteľnosť na účely bývania): 

3.1 štátnych občanov Slovenskej republiky / Európskej únie ...................................... 

3.2 štátnych príslušníkov tretej krajiny (okrem štátneho příslušníka tretej krajiny 

podpísaného na tomto čestnom vyhlásení):………………………………………….  

 

 

Vlastník podpisom na tomto Čestnom vyhlásení zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa štátny 

príslušník tretej krajiny, podpísaný na tomto čestnom vyhlásení, zdržiaval počas svojho pobytu v 

predmetnej nehnuteľnosti.  

 
Toto Čestné vyhlásenie tvorí podklad k žiadosti o vydanie súhlasu obce podľa ust. § 32 ods. 2  

písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. 

 

Podpísaní prehlasujú na svoju česť, že v Čestnom vyhlásení uviedli presné, pravdivé, aktuálne 

a úplné údaje. Zároveň podpísaní vyhlasujú, že sú si vedomí toho, že pokiaľ by uvedené 

vyhlásenia a informácie neboli pravdivé, budú čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 

následkom. 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 
Dotknuté fyzické osoby podpísané na tomto čestnom vyhlásení týmto dávajú Mestu Banská 
Bystrica, sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271 ako 
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z.z.“), na 
základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), za účelom spracovania 
a vybavenia žiadosti o vydanie súhlasu obce podľa ust. § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte 
cudzincov a v rozsahu osobných údajov poskytnutých v Čestnom vyhlásení. 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 má právo 
kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho 
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 
 

V ................................................   V ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
................................................................  ................................................................ 
Podpis vlastníka nehnuteľnosti    Podpis štátneho príslušníka tretej krajiny 


