Mestský úrad Šaľa
Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Nám Sv. Trojice č.7
927 01 Šaľa

VEC:
Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla
mimo stráženého parkoviska
Daňovník /titul,meno,priezvisko/:..............................................................................................................
Adresa:........................................................................................................................................................
Rodné číslo/IČO:........................................................................................................................................
Telefón:.......................................................................................................................................................
V súlade s ustan. § 34a ods. 1 zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Vám oznamujem svoj
zámer osobitného užívania verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo
stráženého parkoviska, EČV vozidla: ......................................., typ vozidla: ..........................................,
na území mesta Šaľa na ulici: .................................................., pred vchodom č. ............, počet
parkovacích miest ........., v období od ............................ do .......................... /na dobu neurčitú.
Zníženie dane:
Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, č. preukazu .................................... / nie,
Parkovací preukaz, č. preukazu .............................................................................. / nie.
K uplatnenie zníženia dane predkladám:
- kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
- kópiu parkovacieho preukazu
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v platnom znení.
Rozhodnutie o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva mesto Šaľa zašle poštou na adresu
žiadateľa uvedenú v tejto žiadosti.
Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že parkovacie miesto si na vlastné
náklady vyznačí zvislým a vodorovným značením, bezodkladne po prevzatí rozhodnutia a súčasne
berie na vedomie, že každú zmenu údajov je povinný písomne oznámiť správcovi dane.
Daňovník súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
poskytuje mestu Šaľa ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti
uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby
s tým, že je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Doba platnosti súhlasu je viazaná na dobu
trvania osobitného užívania verejného priestranstva.
V Šali .........................

.......................................................
podpis daňovníka

