Súhlas obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
V prípade, že obec bude mať preukázané potrebné skutočnosti, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny súhlas
o tom, že jeho ubytovanie spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch.

Obec:
Mesto Zvolen
Adresa: Námestie Slobody 22, Zvolen
IČO: 00320439
Žiadateľ
..........................................
..........................................

Vybavuje: Ing. Andrea Kružecová

Dátum:

Súhlas obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení
neskorších predpisov

Dňa ........................ bola obci ...................... doručená žiadosť o vydanie súhlasu
obce podľa § 32 ods.2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších
predpisov pre štátneho príslušníka tretej krajiny:
.....................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť)
Ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude žiadateľ zdržiavať počas pobytu:
.....................................................................................................................................................
(mesto, ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu)
SPĹŇA
podmienky podľa osobitného predpisu, (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods.1
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.259/2008 o podrobnostiach
a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia)

Ing. Andrea Kružecová
Odborný referent
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F110/2019

Vyjadrenie obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
V prípade, že obec bude mať preukázané potrebné skutočnosti, nevydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
súhlas o tom, že jeho ubytovanie spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch. V týchto prípadoch
odporúčame žiadosť vybaviť týmto vyjadrením.

Obec:
Mesto Zvolen
Adresa: Námestie Slobody 22, Zvolen
IČO: 00320439
Žiadateľ
..........................................
..........................................

Vybavuje: Ing. Andrea Kružecová

Dátum:

Vyjadrenie obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení
neskorších predpisov
Dňa ........................... bola obci ................................. doručená žiadosť o vydanie súhlasu
obce podľa § 32 ods.2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších
predpisov pre štátneho príslušníka tretej krajiny:

.....................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť)
Ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude žiadateľ zdržiavať počas pobytu:
...................................................................................................................................................................
(mesto, ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu)
NESPĹŇA
podmienky podľa osobitného predpisu, (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods.1 vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia.)
Odôvodnenie:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Ing. Andrea Kružecová
Odborný referent
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F110/2019

