Žiadateľ:
Adresa / Sídlo spoločnosti:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja
a dopravy
Referát dopravy
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5
Vec
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. a IV. triedy v správe mestskej časti
Bratislava-Petržalka za účelom umiestnenia predmetov na letné sezónne exteriérové posedenie,
príležitostného ambulantného predaja, kultúrneho* a športového podujatia**, nakrúcania filmu
ap.
účel:
Účel
na ulici:
vo výmere: chodník:
na dobu:

dátum od:

m2,

m2,

vozovka:

iné:

m2

dátum do:

Za splnenie podmienok povolenia a za dôsledky vzniknuté touto činnosťou osobne zodpovedá:
meno a priezvisko:
adresa s PSČ:
Číslo telefónu:
Prílohy:
 kótovaný situačný nákres
 projekt*/ **organizácie dopravy odsúhlasený v Operatívnej komisii oddelenia prevádzky dopravy
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
 záväzné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava k umiestneniu zariadenia na
pozemnej komunikácii *
 stanovisko správcu pozemnej komunikácie/komunikácií – vystavuje referát technických činností **
 ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu (napr.: správny poplatok od min. 80 €
splatný pri podaní, predpis poplatku vydáva ten, kto vedie konanie)
___________________________________________________________________________
*/ ** iba podujatia vyžadujúce obmedzenia cestnej premávky a súhlas dopravnej polície, inak sa na
referáte dopravy žiadosti nepodávajú, postačuje ohlásenie na odd. školstva, kultúry a športu podľa zákona
č. 96/1991 Zb. v platnom znení na ich predpísanom tlačive TU

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 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.
Kde:
Dňa:
meno a priezvisko (paličkovým písmom)
odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa

