ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU OBCE
podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
v znení neskorších predpisov
Žiadateľ:
Meno a priezvisko / obchodné meno:
.............................................................................................................................................................
Trvalý pobyt / sídlo / miesto podnikania:
.............................................................................................................................................................
Dátum narodenia / IČO:
........................................................
Týmto žiadam o vydanie súhlasu 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 predpisu1 pre túto osobu a nehnuteľnosť

Údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, o pobyt ktorého sa jedná:
MENO:

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

PRIEZVISKO: .........................................................................................................................
TITUL:

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

RODNÉ PRIEZVISKO: ...............................................................................................
DEŇ, MESIAC A ROK NARODENIA: ............................................................
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ:

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

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA V CUDZINE, ŠTÁT, DÁTUM PRIHLÁSENIA:
.............................................................................................................................................................................
PREDPOKLADANÉ PRECHODNÉ BYDLISKO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE /MESTO, ULICA, SÚPISNÉ
A ORIENTAČNÉ ČÍSLO, ČÍSLO BYTU

označenie nehnuteľnosti /napr. rodinný dom, byt,..............................................................................
............................ubytovňa:.................................. ulica: ....................................................................
súpisné číslo / orientačné číslo: ............... / .................. číslo bytu: .................
1

§ 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 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
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MENO UBYTOVATEĽA:
...................................................................................................................................................................

TELEFON, MAIL: ..............................................................................................................
Obec/Mesto ......................... 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: Obec/Mesto ...........................,
.......................................................,
osobne
do
podateľne
alebo
elektronicky
na
email
........................................ zodpovedná osoba .....................................

V: .................................................

DŇA: ....................................

PODPIS ŽIADATEĽA:* .................................................................................
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
ako podklad pre vydanie súhlasu Mesta Zvolen o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa
bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
v znení neskorších predpisov zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného
predpisu1
Ako vlastník nehnuteľnosti .......................................................................
Dátum narodenia ........................................., r. č. ..............................
trvale bytom ........................................................................................
pre účely vydania súhlasu Mesta Zvolen čestne prehlasujem, že ubytovanie v nehnuteľnosti
(č. LV, rodinný dom, byt, ubytovacie zariadenie)
........................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................
Výmera obytnej a úžitkovej plochy ................................................................
v ktorej sa budú nižšie uvedení štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 23 zákona č. 404/2011
Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov zdržiavať počas pobytu, spĺňa
podmienky podľa osobitného predpisu2
Počet osôb, ktoré sú v nehnuteľnosti ubytované ................................
Meno, priezvisko cudzinca ...................................................................
Číslo pasu ..........................................
Národnosť .........................................
Vyhlasujem na svoju česť, že obsah môjho vyhlásenia je pravdivé a úplné. Som si vedomý(á)
právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
Vo ...................................... dňa ............................

Vlastník nehnuteľnosti (overený podpis)

štátny príslušník tretej krajiny

1

§ 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 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.
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Právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia
Nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f)
zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
priestupkoch“), upravujúceho tzv. priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy, podľa
ktorého:
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
f) úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá
nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky alebo uvedie
nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok
podľa odseku 1 písm. d) až i) pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. j) pokutu do
663 eur.
V prípade, ak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty takéhoto priestupku (podmienkou je
úmyselné konanie, ktoré musí byť preukázané) môže obec v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33 eur, ako to vyplýva z ustanovenia § 86 písm. b) zákona o priestupkoch. Podmienkou však je, že
sa jedná o priestupok proti poriadku v správe vykonávanej obcou.
Ak obvinený odmietne pokutu v blokovom konaní zaplatiť, alebo ak sa nejedná o záležitosti, ktoré sú
v správe obce, oznámi obec danú záležitosť obvodnému úradu, ktorý vec prejedná v správnom
konaní.
Podľa okolností prípadu môže dôjsť aj naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu,
napr. podvodu podľa § 221 Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov), a to v prípade kedy by došlo k spôsobenie škody nad 266 eur (pozri § 125 Trestného
zákona).
Zo správneho poriadku ďalej vyplýva, že ak vyjde najavo, že rozhodnutie sa opieralo o čestné
vyhlásenie, ktoré sa ukázalo ako nepravdivé, môže to byť dôvodom na obnovu konania [§ 62 ods. 1
písm. e)] alebo dôvodom na vydanie rozhodnutia o odňatí oprávnenia priznaného správnym
orgánom (napr. poskytovania opatrovateľskej služby a pod.)
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