Formulár DZ6

Žiadateľ (meno):
Adresa:

mesto, PSČ:

IČO:

telefón:

e-mail:
mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Žiadosť na zriadenie exteriérového sedenia
názov prevádzky: ......................................................................................................................................
na ulici: .......................................

pred domom č.: ..................

na ploche:

vozovka: ...............m² chodník:......................m²

rozmery:

dĺžka:.......................................

na dobu:

od:..........................

Bratislava, PSČ: .......................

iné:.....................................m²

šírka:.................................................................

do:...................................

Za splnenie podmienok povolenia a za dôsledky vzniknuté touto činnosťou zodpovedá:
meno a priezvisko: ....................................................................................................................................
adresa: ......................................................................................................................................................
tel. č./ mobil: .............................................................................................................................................

Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný štatutárny zástupca .........................................................................................................

čestne vyhlasujem,
že nie som dlžníkom (dlžníčkou) mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a mám vysporiadané všetky záväzky
voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Všetky údaje uvedené v žiadosti i v prílohách sú úplné, pravdivé a správne. Povinné prílohy k žiadosti sú
k dátumu podania žiadosti aktuálne.

Bratislava, dňa: ............................
..................................................
pečiatka a podpis žiadateľa
Prílohy:
1/2
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Prílohy:
a) situáciu 1:500 s umiestnením plochy exteriérového sedenia na komunikácii s vyznačenou
priechodnosťou komunikácie,
b) pôdorysný náčrt umiestnenia exteriérového sedenia v mierke 1:50 s rozmiestnením a
počtom stolov a stoličiek, slnečníkov, a vyznačeným vchodom do prevádzky,
c) súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je exteriérové sedenie priamo pri fasáde dotknutého
objektu,
d) súhlas osoby oprávnenej konať v mene prevádzky situovanej na prízemí a umiestnenej do
uličnej fasády, v prípade, že exteriérové sedenie bude zasahovať do vedľajšej prevádzky.
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 na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie. 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 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
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