formulár D2
Žiadateľ (meno, adresa, PSČ):
IČO (dátum narodenia):

Telefón:

e-mail:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Žiadosť o povolenie pripojenia
pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu III. a IV. triedy

Na ulici:

pred objektom č.:

Parcelné číslo nehnuteľnosti (miestnej resp. účelovej komunikácie) a katastrálne územie:
Z dôvodu:
Zodpovedný pracovník:
meno a priezvisko:
bydlisko, PSČ:
telefónne číslo:
Predpokladaná intenzita dopravy na vjazde a druh vozidiel:
osobné

nákladné ľahké

nákladné ťažké

Prílohy:
1. Situácia širších vzťahov.
2. Aktuálny výpis z katastra nehnuteľnosti, list vlastníctva (priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu).
3. Geometrický plán s vyznačením vjazdu.
4. Situácia v mierke 1:200 so zakreslením navrhovaného vjazdu.
5. Vzorové priečne rezy v mierke 1:50 navrhovaným vjazdom.
6. Doklad o uhradení správneho poplatku.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so
spracovaním osobných údajov
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava, IČO: 603147, pre účely vydávania povolení pripojenia pozemnej komunikácie na miestnu
komunikáciu III. a IV. triedy. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním
osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou
požiadavkou, ktorá je potrebná na úkony správneho konania podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á
písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo
o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o
práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných

formulár D2
údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú
pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.
Bratislava, dňa:
...........................................
pečiatka a podpis žiadateľa

