FO/PO/ŤZP

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

E-mail

Povolenie spis č.*/:

Vydané dňa:

Platnosť do:
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:

EČV:

EČV:

Miesto státia VP/
poloha, ulica:

Miesto státia VP/
poloha, ulica:

Režim státia
nepretržité/ nočné:

Režim státia
nepretržité/ nočné:

Iné:

Iné:

Držiteľ povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta (ďalej len „držiteľ povolenia“) znáša finančné
náklady na zriadenie, zmenu, presun, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta vo
výške skutočných nákladov.
Na refundáciu nákladov za zriadenie a odstránenie parkovacieho miesta má nárok osoba, ktorá spĺňa
podmienky poskytnutia sociálnej pomoci podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 z
13.10.2020, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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.
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)
pečiatka a podpis žiadateľa

Prílohy:
1. fotokópia posledného aktuálneho povolenia alebo pôvodného povolenia vyhradeného parkoviska
2.
pre ŤZP - fotokópia osvedčenia o evidencii držiteľa motorového vozidla („veľký“ TP)
pre FO/PO - fotokópia osvedčenia o evidencii držiteľa motorového vozidla, ak držiteľ
povolenia nie je držiteľom vozidla fotokópia dohody alebo zmluvy o zverení motorového
vozidla do užívania na súkromné účely („veľký“ TP)
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)

*/ pôvodné povolenie, **/ platí pre ŤZP

