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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junác"  ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto,  Junácka 1, 832 91  Bratislava 3
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
 02/49 253 124  e-mail : @banm.sk" zp.dargajova@banm.sk,  www.banm.sk

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.  číslo účtu : 1800347007/5600, IČO : 00603317, DIČ: 2020887385        
Stránkové dni : pondelok 8 -12,00  13 - 17,00; XXX@banm.sk"  streda  8 -12,00  13 - 17,00; piatok 8 – 12,00
                                                                                                                   
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva 
na území  a vo vlastníctve resp. správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Tlačivo sa použije iba na prípady, kedy nebude dotknutá miestna komunikácia (vozovky a chodníky) a žiadosť sa nebude týkať akejkoľvek rozkopávky.
 
Meno a priezvisko:

Obchodné meno:

IČO:

Adresa a PSČ:


Telefón:

Fax:

E-mail:



Ulica/lokalita: ....................................................................... pre domom................................................
Pozemok „C“ KN parc. č.  ......................................, k.ú. .......................................................................
Pozemok „E“ UO parc. č.  ......................................, k.ú. ........................................................................

Predmet umiestnenia: ..............................................................................................................................
Za účelom: ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

V čase (dátum) od: ....................................................... do .....................................................................

Zeleň 
vo výmere (m2): 	..........................................................................................
Verejné priestranstvo (spevnená plocha, športová spevnená plocha a iné) .......................................................
vo výmere (m2):	.......................................................................................... 



Za dodržanie podmienok povolenia a za dôsledky vzniknuté 
umiestnením zariadenia zodpovedá 

zhotoviteľ
stavebný dozor investora
Meno a priezvisko

Zamestnávateľ

Telefón (práca)



Dátum: ....................................					........................................................
meno a priezvisko(paličkovým písmom
pečiatka a podpis žiadateľa
Neprehliadnite pokyny na druhej strane!


Prílohy:

Situačný nákres 
	Kópia katastrálnej mapy
	V prípade, že predmetom osobitného užívania verejného priestranstva je umiestnenie staveniska, umiestnenie lešenia, resp. iného predmetu osobitného užívania verejného priestranstva spojeného so stavebnou činnosťou je nutné predložiť ohlásenie stavebného úradu drobnej stavby podľa §55 ods. 2 resp. právoplatné stavebné povolenie podľa §55 ods. 1  Z. č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Informácie a pokyny pre žiadateľa: 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
	Verejným priestranstvom na účely VZN č. 6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú zverené do správy mestskej časti a pozemky vo vlastníctve mestskej časti. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť resp. hlavné mesto prenajalo podľa osobitného zákona (napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka).
	V pochybnostiach je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oprávnené rozhodnúť, či ide                     o verejné priestranstvo. 
	Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia skládky stavebného zariadenia (napr. lešenia, stavebného výťahu a pod.), umiestnenia veľkoobjemového kontajnera, zriadenia zariadenia staveniska, umiestnenia stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí a pod. na pozemku vo vlastníctve resp. v správe mestskej časti bude žiadateľovi platobným výmerom vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. 
	V prípade, že sa nejedná o osobitné užívanie verejného priestranstva, nakoľko pozemok nie je vo vlastníctve ani v správe mestskej časti, avšak zeleň na tomto pozemku je delimitovaná do správy mestskej časti, nebude žiadateľovi mestskou časťou vyrúbená daň za osobitné užívanie verejného pozemku, ale budú mu určené podmienky k uvedeniu zelene do pôvodného stavu.
	Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 2 tohto nariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V žiadosti uvedie obchodné meno a názov, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, uvedie adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka. Ďalej uvedie miesto užívania – ulicu a popisné číslo objektu, účel a rozsah užívania (m2 ), dobu užívania, meno alebo názov. 
	Daňovník je povinný v prípade potreby časového alebo miestneho rozšírenia požiadavky na zaujatie verejného priestranstva resp. zmeny v užívaní podať novú žiadosť pred uplynutím doby platnosti vydaného rozhodnutia. 
	Písomne oznámiť zámer usporiadať podujatia na Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto najneskôr 7 dní pred jeho konaním zákonom SNR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), poskytuje mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.

