Žiadateľ:
Adresa / Sídlo spoločnosti:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka
Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja
a dopravy
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5
Vec
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva v zeleni na území a v správe mestskej
časti Bratislava - Petržalka z dôvodu umiestnenia zariadenia staveniska, lešenia, závesných
lávok, umiestnenia kontajnera, letného sedenia, ap.
Ulica, č. domu:
Parcela:
Účel:
Výmera m2:

Od:
Zdôvodnenie::

Termín využívania verejného priestranstva
Do:

Za dodržanie podmienok povolenia a za dôsledky vzniknuté umiestnením zariadenia zodpovedá:
Meno
a priezvisko:
Adresa:
Tel. č.:
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679 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 zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených
prípadoch orgánom verejnej moci (Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Mestská
polícia v Bratislave, Okresný úrad Bratislava, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov).
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v
registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže
uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných
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údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má
za následok nemožnosť vybavenia žiadosti a plnenia zákonnej povinnosti.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk.

V.............................dňa.......................

................................................................
Meno a priezvisko (paličkovým
písmom),pečiatka a podpis žiadateľa

Prílohy:





Kótovaný situačný nákres,
fotokópia právoplatného stavebného povolenia alebo dokladu o splnení ohlasovacej povinnosti,
ďalšie doklady podľa potreby správcu zelene (odd. ŽP MÚ MČ),
ak žiadateľ nekoná vo vlastnom mene, plnomocenstvo na zastúpenie (§§ 23, 31, 32 Občianskeho
zákonníka v platnom znení).

* V prípade nejasností Vám informácie poskytne zamestnanec Mestskej časti Bratislava - Petržalka
(Adrián Ševeček na čísle 0947 487 049 alebo emailom adrian.sevecek@petrzalka.sk) – rozkopávky
zelene.

Poznámka: Tlačivo sa použije iba na prípady, kedy nebude dotknutá miestna komunikácia (vozovky
a chodníky).

2

