ŽIADATEĽ
.....................................................................................................
.....................................................................................................
meno, priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého pobytu/sídlo
firmy/miesto podnikania
Dátum narodenia alebo IČO: …...........................................Dňa: ........................................
Telefonický kontakt: …................................
Mestský úrad Levice
OŽPKV
934 01 Levice
Vec:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva.
Týmto žiadam Mestský úrad v Leviciach o možnosť užívania verejného priestranstva:*
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

umiestnením predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb mimo konania
príležitostných trhov,
umiestnením prenosného reklamného, informačného a propagačného zariadenia,
umiestnením stavebného materiálu a stavebného zariadenia, umiestnením skládky odpadu
alebo inej skládky,
umiestnením zariadenia ľudovej technickej zábavy (zariadenia lunaparku) a cirkusu mimo
konania príležitostných
trhov,
umiestnením letnej oddychovej garnitúry,
umiestnením zariadenia slúžiaceho na usporiadanie prezentačných a propagačných podujatí,
umiestnením zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a
športových podujatí,
trvalým parkovaním vozidla alebo prívesu mimo stráženého parkoviska:
- pre fyzickú osobu v mieste svojho trvalého bydliska za osobný automobil a obytný
príves,
- pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie a právnickú osobu za osobný automobil
pred vlastnou prevádzkarňou,
- pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie a právnickú osobu za osobný automobil
pred vlastnou prevádzkarňou za trvalé parkovanie v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod.
alebo od 18.00 hod. do 6.00 hod.,
- pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie a právnickú osobu za nákladný automobil,
autobus, prívesné nemotorové vozidlo nákladného vozidla a ostatné mechanizmy,
- pre vozidlo vyradené alebo dočasne vyradené z cestnej premávky po dobu viac ako 30
dní, pre fyzickú osobu, ktorá požiada o trvalé parkovanie mimo svojho trvalého
bydliska.

Ide o užívanie verejného priestranstva na Ulici: ...................................................................................
Veľkosť zabratia verejného priestranstva v m2 : ...................................................................................
Doba trvania zaujatia verejného priestranstva: .....................................................................................
(presný dátum od – do)

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Levice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Levice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Levice vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:
• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Levice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných
údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

...........................................
pečiatka, podpis žiadateľa
*/ hodiace sa zakrúžkujte
Prílohy k žiadosti: - v prípade užívania verejného priestranstva formou bodu č. 1., 5. : Povolenie
na zvláštne užívanie komunikácie vydané mestom Levice, stanovisko
OÚPSP úsek ÚP MsÚ Levice,
- v prípade užívania verejného priestranstva formou bodu č. 8. : Rozhodnutie o
určení použitia dopravného značenia vydané mestom Levice.

