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

Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
90501 Senica

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

1. Žiadateľ (všetci stavebníci):
meno, priezvisko, titul, názov organizácie, IČO, adresa doručenia, PSČ, telefonický kontakt

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Názov stavby (podľa stavebného povolenia): .............................................................................
...................................................................................................................................................
3. Miesto stavby (katastrálne územie): .......................................................................................
ulica, číslo popisné, lokalita: ....................................................................................................
parcela číslo: ............................................................................................................................
4. Stavebné povolenie vydal (názov inštitúcie – stavebného úradu, ktorý stavebné povolenie vydal)
..................................................................................................................................................
na meno (plné znenie): ..............................................................................................................
číslo stavebného povolenia: ........................................... dátum vydania: ...............................
5. Dôvod predĺženia termínu ukončenia stavby: .....................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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6. Navrhovaný termín dokončenia stavby:
...................................................................
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Mesto Senica 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., za
účelom, ktorý je predmetom 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 sa domnieva, že jej
osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať
návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský
úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp.
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov
nájdete na webovom sídle https://senica.sk/

......................................................................................
Podpisy žiadateľov

K žiadosti treba doložiť:
- kópiu stavebného povolenia a ostatných následných rozhodnutí stavebného úradu, pokiaľ
boli stavebným úradom vydané,
- doklad o zaplatení správneho poplatku

