Meno a priezvisko / názov:
Adresa / sídlo:

IČO:

Telefón:

E-mail:

Obec Nesvady - Obecný úrad
Odd. výstavby, rozvoja obce,
živ. prostr. a správy majetku
Obchodná č. 233/23
946 51 Nesvady

VEC : VYJADRENIE K ZÁMERU STAVBY Z HĽADISKA OCHRANY VODNÝCH POMEROV –
ŽIADOSŤ
V zmysle ust. § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vás žiadam(e) o vyjadrenie k zámeru
stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a
za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať:
názov stavby:
na ulici:
parcelné číslo
pozemku:

katastrálne územie:

Obec Nesvady 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.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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 Nesvady, Obchodná
23, 946 51 Nesvady, osobne do podateľne alebo elektronicky na email ocu@nesvady.sk
.

V

dňa
podpis žiadateľa, odtlačok pečiatky

Prílohy k žiadosti:

zámer stavby,

