FO/PO
Žiadosť o zmenu povolenia vyhradeného parkoviska
Údaje o žiadateľovi
Priezvisko, meno / obchodné meno:
Adresa trvalého bydliska / sídla:
Ulica, obec, PSČ:
IČO:
Kontakt
Telefón/ mobil:

E-mail

Povolenie spis č. */:

Vydané dňa:

ˇ

Žiada o zmenu - EČV, miesta státia, režimu státia, - nepretržité/nočné od 17.00-8.00, mena priezviska/ obchodného
mena v povolení – (nehodiace sa škrtnúť):

Pôvodné údaje:

Nové údaje:

Vozidlo značka:

Vozidlo značka:

Miesto státia VP/
poloha, ulica:

Miesto státia VP/
poloha, ulica:

EČV:

EČV:

Meno, priezvisko/
Obchodné meno,IČO:

Meno, priezvisko/
Obchodné meno,IČO:

Režim státia
nepretržité/ nočné:

Režim státia
nepretržité/ nočné:

Prílohy:
1. fotokópia posledného aktuálneho povolenia alebo pôvodné povolenie vyhradeného parkoviska
2. fotokópia osvedčenia o evidencii držiteľa motorového vozidla, fotokópia dohody alebo zmluvy o zverení
motorového vozidla do užívania na súkromné účely ak držiteľ povolenia nie je držiteľom vozidla.
3. fotokópia výpisu z obchodného registra platí pre právnickú osobu, fotokópia zo živnostenského registra platí
pre osobu oprávnenú na podnikanie
4. situácia – kópia situácie z pôvodného povolenia ( zákres miesta vyhradeného parkoviska)

Dátum:
*/ pôvodné povolenie

..........................................
Podpis

Udeľujem súhlas mestskej časti Bratislava-Petržalka so spracovávaním svojich osobných údajov poskytnutých v tejto
žiadosti a jej prílohách
 pre účely internej evidencie parkovacích miest na dobu do uplynutia platnosti povolenia vyhradeného parkoviska
 s overením pravdivosti poskytnutých osobných údajov
 s poskytnutím svojich osobných údajov zhotoviteľovi dopravného značenia v zmysle vydaného povolenia
vyhradeného parkoviska, v rozsahu meno, priezvisko, evidenčné číslo motorového vozidla a telefónne číslo, na
účely zabezpečenia súčinnosti pri realizácii vodorovného dopravného značenia.
Vyhlasujem, že osobné údaje poskytnuté v tejto žiadosti sú pravdivé a že pred podaním žiadosti som bol/a mestskou
časťou poučený/á o ochrane práv pri spracúvaní poskytnutých údajov, podľa § 28 v spojení s § 15 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislava dňa........................................................

Podpis....................... .......................................

Za účelom optimalizácie parkovacieho priestoru parkoviska na ktorom je miesto vyhradené, udeľujem súhlas
Mestskej časti Bratislava-Petržalka k premiestneniu vyhradeného parkovacieho miesta na náklady mestskej časti,
na miesto nachádzajúce sa v blízkom okolí pôvodného vyhradeného miesta, za podmienky, že budú dodržané
rovnaké, resp. obdobné kvalitatívne podmienky parkovania držiteľa povolenia.
Bratislava dňa......................................................

Podpis......................................................................

