Tlačivo mestskej časti B r a t i s l a v a- K a r l o v a V e s
Meno žiadateľa ...................................................................................... mobil ..............................................
Trvalé bydlisko ............................................................................................................................ (údaj z OP).
Miestny úrad MČ BA KV
Referát dopravy a cestného hospodárstva
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava

Žiadosť o vyhradené parkovanie- NOVÉ
Žiadam Vás o povolenie na vyhradené parkovanie v Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves na obdobie na
obdobie od ........................................................ 20
do ................................................................ 20
,
na ulici: ........................................................................... č. domu požadovaného parkovania ...........................
Druh vozidla: .......................................................................... (údaj z preukazu o evidencii motorového vozidla).
Ev. číslo vozidla: .................................................................. (údaj z preukazu o evidencii motorového vozidla).
Čas parkovania:

- 15,00 – 08,00 hod. (občan- fyzická osoba),
- 08,00 – 15,00 hod. (právnická osoba),
- bez časového obmedzenia (držitelia ZŤP alebo ZŤP- S).

Beriem na vedomie, že v prípade 50 a viac percentnej obsadenosti parkoviska bude moja žiadosť vedená v evidencii Miestneho
úradu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves počas 1 kalendárneho roka (január- december), kým sa niektoré parkovacie miesto
neuvoľní. Ďalšie písomné vyrozumenie o tejto skutočnosti nevyžadujem.

Pozn.: Pri podávaní žiadosti o vyhradené parkovanie je žiadateľ povinný preukázať sa preukazom totožnosti (OP)
a preukázať vlastníctvo alebo oprávnenú držbu k osobnému motorovému vozidlu (napr. preukazom o evidencii
vozidla, dokladom lízingovej spoločnosti a pod.) a to predložením originálu k nahliadnutiu.
V prípade žiadateľa- držiteľa preukazu ZŤP, ZŤP- S je tento povinný k žiadosti priložiť kópiu preukazu ZŤP,
ZŤP-S a predložiť originál preukazu k nahliadnutiu.

V prípade nepredloženia potrebných dokladov žiadosť nebude vybavená.

V Bratislave, dňa ...........................

_______________________
podpis žiadateľa

Poučenie:
V prípade súhlasného vybavenia Vašej žiadosti je potrebné, aby ste najneskôr v deň začatia užívania vyhradeného
parkovacieho miesta vyplnili k povoleniu priložené tlačivo a zaslali (odovzdali) ho späť mestskej časti, keďže Vám
dňom začatia užívania verejného priestranstva vzniká daňová povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “zákon“).
V zmysle ustanovenia § 34a ods. 1 zákona je daňovník povinný oznámiť svoj zámer užívať verejné priestranstvo
najneskôr v deň začatia užívania; to znamená že v prípade povolenia vyhradeného parkovania ste povinný splniť si
oznamovaciu povinnosť. Ten, kto si uvedenú povinnosť nesplní dopustí sa správneho deliktu podľa ustanovenia §
154 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok, za ktorý správca dane uloží pokutu do výšky vyrubenej
dane.
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré
vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom webovom
sídle www.karlovaves.sk v sekcii „GDPR“ alebo na stránke https://ppprotect.sk/dokument/mestska-cast-bratislava-karlova-ves/ alebo nás
kontaktujte na e-mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk

