1.
....................................................................................................................................................................
2.
Meno a priezvisko žiadateľa, nar., trvale bytom, telefonický kontakt
V Kysuckom Novom Meste dňa
Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody č. 94/27
024 01 Kysucké Nové Mesto

VEC
Žiadosť o výmaz záložného práva k bytu*, k nebytovému priestoru*

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. ...................... som výlučným vlastníkom*, sme bezpodielovými
spoluvlastníkmi*, podielovými spoluvlastníkmi*:
 bytu č. ................, nebytového priestoru č. ................... na .................. podlaží*, poschodí*,
bytového domu č. súp. ..................... na ulici ............................................................. v Kysuckom
Novom Meste, a to na základe priloženého titulu nadobudnutia.
Žiadame týmto o výmaz záložného práva k bytu*, k nebytovému priestoru* z nasledovných
dôvodov:
a) úhrada nesplatenej časti kúpnej ceny bytu*, nebytového priestoru*
b) uplynutie času 10 rokov od podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu*, nebytového
priestoru*
c) prevod na osobu blízku: syn, dcéra, vnuk, manžel /meno a priezvisko, nar., r. č. , trvale
bytom/:
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
d) prechod vlastníctva bytu*, nebytového priestoru* na základe osvedčenia o dedičstve č.
................................................................................................, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
....................................................... na dedičov: /identifikačné údaje dedičov: meno a priezvisko, nar.,
r.č. ,trvale bytom/
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

-2Prílohy:
Fotokópia titulu nadobudnutia, napr. Kúpna zmluva na osobu blízku, Darovacia zmluva na osobu blízku,
Zmluva o prevode vlastníctva bytu, nebytového priestoru, Osvedčenie o dedičstve
Potvrdenie správcu bytového fondu KYSUCA s. r. o., Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
o úhrade nesplatenej časti kúpnej ceny za byt*, nebytový priestor*

Právnym základom spracúvania osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti je jeho nevyhnutnosť podľa
osobitného predpisu (§ 13, ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.). Osobitným predpisom v tomto prípade je
zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v platnom znení a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou občana. Účelom spracúvania je vedenie zákonom
stanovenej evidencie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. sú zverejnené na webstránke
mesta.“

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

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

