
 

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 https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 

  

    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 ....................................................................... Rodné číslo .............................................. 

Trvalé bydlisko ............................................................................................................. (údaj z OP). 

Mobil  ................................................  mail............................................................... 

 

 Miestny úrad MČ BA KV  

 Referát dopravy a cestného hospodárstva 

 Námestie sv. Františka č. 8 

  842 62 Bratislava 

 

Žiadosť o vyhradené parkovanie- PREDĹŽENIE  
 

Žiadam Vás o predĺženie povolenia na vyhradené parkovanie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 

obdobie na obdobie  od ............................................      do ........................................................................, 

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), 

 

Žiadateľ zároveň súhlasí, že v prípade zrušenia/nepredĺženia vyhradeného parkovacieho miesta je povoľovací 

orgán na vlastné náklady oprávnený pôvodné prislúchajúce dopravné značenie odstrániť a vykonať následnú 

likvidáciu dopravného značenia bez akéhokoľvek nároku na finančnú kompenzáciu zo strany  žiadateľa. 

 

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

        podpis žiadateľa  
 
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 nepredloženia potrebných dokladov žiadosť nebude vybavená. 
 

 

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

        podpis žiadateľa  

Poučenie 

 

 

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. 
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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 https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 

        Zaslať (odovzdať) späť Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava Karlova-Ves. 

 

  
 Miestny úrad 

 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

 Referát daní, fakturácie a styk s bankou 

 Námestie sv. Františka č. 8 

 842 62 Bratislava 

 

 

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti 

za užívanie verejného priestranstva 

 
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2009 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné 

automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby: ..................................................................................................................... 

Obchodný názov právnickej osoby: .................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:.............................................................................................................. 

Sídlo právnickej osoby: ....................................................................................................................................... 

Rodné číslo fyzickej osoby: ................................................................................................................................ 

IČO právnickej osoby: ........................................................................................................................................ 

Číslo telefónu/ faxu, e-mail: ............................................................................................................................... 

Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu verejného 

priestranstva, ak sa nevyžaduje povolenie cestného správneho 

orgánu:.................................................................................................................................................. 

Účel a miesto užívania verejného priestranstva: ....................................................................................... 

Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: .................................  do:....................................... 

Skutočná výmera v m2:  11 

 

 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov 

nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

 

 

 

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

                                                                                             Podpis a pečiatka daňovníka 
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