------------------------------------------------------------------------------------------------(žiadateľ – držiteľ parkovacieho preukazu, nar., trvale bytom, telefonický kontakt)
V Kysuckom Novom Meste dňa ............................
Mesto Kysucké Nové Mesto
Mestský úrad
Námestie slobody č. 94/27
024 01 Kysucké Nové Mesto
VEC
Žiadosť o predĺženie doby nájmu
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o státí na
verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto
===============================================================================
Na základe zmluvy o nájme uzavretej dňa ................................................. medzi Mestom Kysucké Nové
Mesto ako prenajímateľom a mnou ako nájomcom užívam časť nehnuteľnosti v k. ú. Kysucké Nové Mesto –
parcely č. C KN ............................................ za účelom jedného parkovacieho miesta s vyhradeným státím pre
osobné motorové vozidlo: ......................................................... .
Citovaná zmluva o nájme je uzavretá na dobu určitú do ............................................. .
V zmysle článku 7/ Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009
o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto, žiadam Mesto
Kysucké Nové Mesto o predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie za účelom parkovacieho miesta
s vyhradeným státím z dôvodu, že som ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom
parkovacieho preukazu č. ............................................. vydaného v zmysle zák. č. 447/2008 Z. z., a
a) *som vlastníkom motorového vozidla: ev. číslo vozidla: ................................,
b) *používam motorové vozidlo ev. č. ...................................... pre svoju potrebu.
Vlastníkom uvedeného motorového vozidla je: ...........................................................................................,
trvale bytom ..................................................................................................., ktorý býva so mnou v spoločnej
domácnosti.
Žiadam o predĺženie doby nájmu: a) na dva roky*, b) tri roky*, c) štyri roky*, d) päť rokov.*
K žiadosti prikladám nasledovné doklady:
- fotokópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
- fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,
- fotokópia technického preukazu motorového vozidla, resp. osvedčenie o evidencii motorového vozidla
Za vybavenie ďakujem.
.....................................................
podpis žiadateľa
Prílohy: podľa textu listu
Právnym základom spracúvania osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti a následne v uzatvorenej zmluve je ich
nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je žiadateľ (§ 13, ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.). Účelom
spracúvania je plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. V prípade uzatvorených zmlúv má mesto povinnosť
ich zverejnenia.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. sú zverejnené na webstránke mesta.

* nehodiace prečiarknite

