Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie č.3
814 21 Bratislava
Oznámenie vznikux zánikux daňovej povinnosti
za užívanie verejného priestranstva
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie
vereného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Meno a priezvisko fyzickej osobyx: ....................................................................................................................................
Obchodné meno právnickej osobyx: ...............................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osobyx: .............................................................................................................................
Sídlo právnickej osobyx: ......................................................................................................................................................
Rodné číslo fyzickej osobyx: ...............................................................................................................................................
IČO právnickej osobyx: ........................................................................................................................................................
Názov a adresa prevádzkyx: ...............................................................................................................................................
Prevádzka a exteriérové sedenie sú nefajčiarskex časť fajčiarskax
Telefón/fax/e-mail: ...............................................................................................................................................................
Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu
verejného priestranstva:.......................................................................................................................................................
Účel užívania verejného priestranstva: ...............................................................................................................................
Miesto užívania verejného priestranstva: .............................................................................................................................
Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: .............................. do: .....................................................................
Skutočná výmera v m2 : ......................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého
alebo neúplného oznámenia.
Bratislava, dňa ................

x čo

.................................................
podpis a pečiatka daňovníka

sa nehodí, preškrtnite

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely
daňového konania.
Informácia k spracúvaniu osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na tomto tlačive a jeho prílohách budú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestská časť
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00603147, za účelom plnenia povinností správcu miestnej dane za
užívanie verejného priestranstva. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu svojich osobných údajov, o práve na vymazanie svojich osobných údajov alebo o
práve na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, o práve namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť svojich 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/la sú pravdivé. Zároveň som bol/a informovaný/á o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby
prevádzkovateľa.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa
www.staremesto.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so spracovaním osobných
údajov  [1]
Súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov v rozsahu: elektronická adresa (e-mail) a telefónne číslo v informačnom systéme
prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00603147, pre účely plnenia
povinností správcu dane na úseku dane za užívanie verejného priestranstva. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas
so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov.
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 mojej osoby, o práve na opravu svojich osobných údajov, o práve na vymazanie
svojich osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, o práve namietať spracúvanie svojich
osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť svojich 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/la sú pravdivé. Zároveň som bol/a informovaný/á
o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa
www.staremesto.sk v časti Ochrana osobných údajov.
Potvrdzujem, že som vzal/a na vedomie informácie poskytnuté v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

.............................................................
podpis

[1]

vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

