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  Tlačivo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Meno žiadateľa /názov firmy/ .....................................................................................
tel. číslo ........................
ulica ................................................................... Bratislava, PSČ ...............................

Prevádzkový účet číslo ....................................
Inkasné dáta žiadateľa .....................................



Miestny úrad mestskej časti                                                  
Bratislava – Karlova Ves   
Referát ekológie a zelene
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava 4



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


Vec
Žiadosť o  zvláštne užívanie - zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v zeleni


Týmto žiadam v  zmysle príslušných ustanovení § 3 Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2015 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a  nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o  povolenie zaujať verejné priestranstvo podľa náčrtku uvedeného na druhej strane /alebo podľa priloženej situácie/ a  to:

na ulici: ......................................................................  pred domom č.: .......................

za účelom: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................

pre investora: .................................................................................................................

v  čase od: .............. do: ............... s  uvedením ZVP do pôvodného stavu do: ............

takto: ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Iné verejné priestranstvo:
Výmera v  m2:










Za splnenie podmienok povolenia  bude zodpovedný

Adresa trvalého bydliska alebo adresa  zamestnávateľa

Kontaktné tel. číslo 


E-mail  žiadateľa








                                                                 	.................................................
            podpis žiadateľa


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 




Žiadosť musí ďalej obsahovať:
	schválený projekt organizácie dopravy počas doby trvania zvláštneho užívania, ak je potrebný
	vyjadrenie vlastníka alebo správcu užívaného verejného priestranstva, ak ním nie je mestská časť Bratislava - Karlova Ves
	situačný náčrt s  kótovanou rozkopávkou, s vyznačenou  voľnou šírkou vozovky, chodníka alebo iného zaujatého verejného priestranstva a  s  vyznačenými vývodmi inžinierskych sietí v  mieste plánovaného užívania (napr. kanalizácia, voda, plyn a  pod.)
	parcelné číslo parcely (parciel), na ktorej bude zvláštne užívanie realizované
	fotografickú dokumentáciu miesta pred zaujatím verejného priestranstva a  po jeho skončení



