MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NÁJMU
VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA
A. Žiadateľ:

Odtlačok pečiatky (vyplní úrad):

☐ Fyzická osoba (FO)
☐ Právnická osoba (PO)
☐ Fyzická osoba – ŤZP/ŤZP-S
B. Druh žiadosti:
Pokračovanie v nájme:
☐ jedno vozidlo
☐ viac vozidiel

☐ Zmena EČV:

Vyhradenie parkovacieho miesta:
☐ jedno vozidlo

☐ viac vozidiel

C. Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko/obchodné meno:
Adresa bydliska (FO)/sídlo (PO):
Rodné číslo (FO)/IČO (PO):
Tel. číslo:

E-mail:

Trvalý pobyt v mieste adresy bydliska (FO):

☐ áno

☐ nie

Číslo listu vlastníctva:
D. Predmet žiadosti:
Týmto žiadam Mestskú časť Bratislava-Lamač o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho
miesta
v období od:
na ulici:
Účel využitia vozidla:

do (najdlhšie do 31.12.2021):
pred bytovým domom (č. vchodu):
EČV:
(žiadateľ o užívanie vyhradeného parkovacieho miesta
viacerými motorovými vozidlami, ktorý označil v bode
B. políčko „viac vozidiel“ vyplní vrátane tejto kolónky aj
bod E. žiadosti)

E. Užívanie vyhradeného parkovacieho miesta viacerými motorovými vozidlami
EČV:
V prípade označenia políčka v bode E. žiadateľ k žiadosti priloží prílohy podľa bodu F. aj ku
každému ďalšiemu motorovému vozidlu.
*žiadateľ berie na vedomie, že vyhradené parkovacie miesto možno užívať len motorovými
vozidlami vo vlastníctve alebo v držbe žiadateľa

V Bratislave, dňa:

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

F. Prílohy žiadosti
K žiadosti prikladám:
FO/PO:
− fotokópiu veľkého technického preukazu
motorového vozidla, ktoré je predmetom
žiadosti;
− potvrdenie zamestnávateľa o možnosti
využívať služobné vozidlo na súkromné
účely (v prípade, ak je potrebné).

FO – ŤZP, ŤZP-S:
− fotokópiu veľkého technického preukazu
od motorového vozidla, ktoré je
predmetom žiadosti;
− fotokópiu parkovacieho preukazu pre
občana ŤZP a fotokópiu preukazu ŤZP;
− splnomocnenie na konanie za osobu
ŤZP (v prípade, ak je potrebné).

G. Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa
s Podmienkami ochrany súkromia zverejnenými na adrese webového sídla Prevádzkovateľa.
Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných
údajov podľa čl. 21 GDPR alebo § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na
účely, ktoré sú založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane
profilovania. V každom prípade mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných
údajov na účely priameho marketingu.

V Bratislave, dňa:

............................................................
podpis dotknutej osoby

H. Nájomné, lokalita a miesto (vyplní úrad):
☐ 0,- EUR (ŤZP, ŤZP-S, zmena EČV, užívanie miesta ďalším motorovým vozidlom)
☐ 220,- EUR (FO)

☐ 420,- EUR (PO)

☐ SH 1

☐ SH 3

☐H1

☐ BAK 1

☐ NB

☐ MKN 2

☐ SH 2

☐ SH 4

☐H2

☐ BAK 2

☐ MKN 1

Miesto:

