
 
Mestský úrad Šaľa  
Oddelenie ekonomiky a podnikania  
Nám. Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa  
Vybavuje: p. Kováčová,  JUDr. Karasová                                                 tel. č. 031/ 770 59 81 
 

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého 
parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska  

(ďalej aj ako parkovacie miesto) 
 
Priezvisko/meno 
žiadateľa:.....................................................................................................................................  
 
Adresa ..........................................................................................................................................  
Rodné číslo................................................Číslo telefónu............................................................  
e-mail............................................................................................................................................  
 
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení Vám oznamujem zámer užívať verejné 
priestranstvo mesta za účelom parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska:  
 
na ulici ......................................................................pred vchodom č. .......................................  
v období od .....................................................do................................. :  resp. na dobu neurčitú  
EČ vozidla ................................. typ vozidla................................................................................  
 
V prípade voľného parkovacieho miesta bude žiadateľ kontaktovaný zamestnancom MsÚ 
za  účelom dohodnutia postupu pri pridelení parkovacieho miesta. 
 
Držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol vydaný parkovací 
preukaz, má nárok na zníženie dane ( potrebné predložiť fotokópiu parkovacieho preukazu).  
 
Ak momentálne nie je  požadované parkovacie miesto voľné, bude žiadateľ zaradený do evidencie 
žiadateľov o parkovacie miesto. V prípade, že sa vhodné parkovacie miesto uvoľní,  žiadateľ bude 
kontaktovaný zamestnancom MsÚ. 
 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť 
poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným 
príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení 
žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás 
požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak 
sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na 
dozorný orgán, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť 
písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad, Nám Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, osobne do podateľne 
Mestského úradu alebo elektronicky na email ochranaudajov@sala.sk .Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu 
osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej 
webovej stránke – www.sala.sk .  
 

V Šali, dňa: Podpis daňovníka 


