
Presný názov žiadateľa: ................................................................................................................   

Adresa/sídlo, IČO:      ................................................................................................................ 

v zastúpení:      ................................................................................................................ 

č. tel.:       ............................................ e-mail:  …............................................             

 

 

                                                                            

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

 

       Mesto Banská Bystrica   

       Československej armády 26   

       974 01 Banská Bystrica 

 

 

VEC:  

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica 

(v súlade s § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných 

Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom Mesta Banská Bystrica) 

 

Katastrálne územie:  ................................ 

 

Nehnuteľnosť – pozemok: 

- par. č. C KN  …................................................... o výmere ............................ LV č. ................., 

- par .č. C KN  …................................................... o výmere ............................  LV č. ................., 

- par. č. E KN  …................................................... o výmere ............................  LV č. ................., 

- par. č. E KN  …................................................... o výmere ............................  LV č. ................., 

- pri nezaloženom liste vlastníctva (LV) k pozemku v stave registra C KN identifikovať na stav 

registra E KN.  

 

Výmera v  m² celkom:  ............................... 

 

Účel využitia nehnuteľnosti - pozemku/ov  (bližšie konkretizovať): 

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

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

súhlasím so  spracovaním osobných údajov  za účelom spracovania žiadosti. 

 

 

 

 

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

                                                                                                               podpis žiadateľa 

 
 

Prílohy: 

− kópia  katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného prevodu pozemku/ov, 

− 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 (Príloha č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Banská Bystrica), 

− čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá v čase podania žiadosti žiadne záväzky po lehote splatnosti  voči 

Mestu Banská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam (Príloha č.2 Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica), 



− čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemajú žiadne záväzky po lehote splatnosti voči 

Mestu Banská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam právnické osoby, v ktorých je 

žiadateľ konateľom (Príloha č.2a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská 

Bystrica). 

 

Poznámka : 

V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie 

žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.   

Žiadosť o prenájom sa podáva za účelom užívania a záberu pozemku/ov.  


