
MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

___________________________________________________________________________ 

 

ŽIADOSŤ  
o súhlas s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Krompachy 

  

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadateľa): 

           

Názov právnickej osoby oprávnenej vykonávať verejnú zbierku   IČO 

  

Sídlo právnickej osoby 

 

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal 

 

Štatutárny orgán právnickej osoby vykonávajúcej verejnú zbierku 

 

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky podľa registra zbierok 

           

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa      E-mailová adresa  

 

Týmto žiadam o súhlas na vykonanie verejnej zbierky: 

 

Identifikácia verejných priestranstiev mesta Krompachy 

 

Spôsob vykonávania verejnej zbierky v meste Krompachy 

 

Dátum a čas vykonania verejnej zbierky v meste Krompachy 
 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa 
www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky, alebo na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle  a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

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

              Dátum             Podpis žiadateľa 

Príloha: 

- právoplatné rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok 

Vyjadrenie Mesta Krompachy 
 

Mesto Krompachy ................................................................................................................................................ 
 

Mesto Krompachy týmto právnickú osobu vykonávajúcu verejnú zbierku upozorňuje na to, že tento písomný súhlas je 

vydaný výlučne na účel vykonávania predmetnej verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Krompachy, ktoré 

sú uvedené v tejto žiadosti. Na vykonávanie verejnej zbierky na iných verejných priestranstvách a v priestoroch 

právnických osôb prístupných verejnosti je v súlade s §3 ods. 4 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebný písomný súhlas vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. 

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

Dátum              Podpis primátora mesta 

 

Na vedomie: Mestská polícia Krompachy 

http://www.krompachy.sk/

