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....................................................................................................................................................... 
Fyzická osoba:      meno, priezvisko, trvalý pobyt, tel. číslo, e – mail   
Právnická osoba:  názov firmy, adresa sídla, IČO, tel. číslo, e – mail 
   
 

Mestský úrad Nová Baňa 
Oddelenie ÚPŽPaM 
Nám. slobody 1 
968 26 Nová Baňa 

 
Vec:   
Žiadosť o zriadenie vecného bremena resp. budúceho vecného bremena na pozemku  
 
Žiadateľ (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt; pri právnickej 

osobe názov firmy, adresa sídla, IČO): 

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

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

 

Žiadam o zriadenie vecného bremena nehnuteľnosti: 

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

Parcelné číslo: ............................................................................................................................. 

Rozsah vecného bremena: ......................................................................................................... 

Účel vecného bremena: .............................................................................................................. 

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

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

Poznámka (popis polohy, resp. iné)*: ....................................................................................... 

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

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

Prílohy: 
- geometrický plán (pri zriadení vecného bremena), 
- znalecký posudok (pri zriadení vecného bremena), 
- respektíve grafické vyznačenie budúceho vecného bremena na situačnom nákrese 

s vyznačením parciel alebo ich časti, ktoré budú predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného vrátane vyznačenia ich presných rozmerov (geometrická definícia na 
každý pozemok a inžiniersku sieť samostatne), 

 
Upozorňujeme žiadateľa na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré vyplynú z 
predložených dokladov a údajov podľa povahy veci. 
 
 
V ................................... dňa ..........................                    ...................................................... 
                                                                                                        Podpis žiadateľa 
* nepovinný, doplňujúci údaj 
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Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti 
spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Mestu Nová Baňa, Mestskému úradu                 
Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa so spracovaním poskytnutých osobných 
údajov uvedených v žiadosti o zriadenie vecného bremena resp. budúceho vecného bremena 
na pozemku  za účelom administrácie. Uvedený súhlas sa týka aj poskytovania uvedených 
údajov tretím stranám. Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok 
zrušenie žiadosti, akoby nebola podaná. 
 
 
 
V Novej Bani ........................................podpis žiadateľa ...................................... 
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