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Meno / Obch. meno: ........................................................................ Dát. nar. / IČO: .............................
Tel. kontakt: ..............................................

e-mail: ........................................................................

Adresa trvalého pobytu / sídlo: ..................................................................................................................

Mestský úrad v Žiline
Odbor správy ver. priestranstva a ŽP
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Vec: Oznámenie o zámere vojsť a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne, článku VIII. ods. 2,
písmeno g), Vám týmto oznamujem svoj zámer vojsť a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti
mesta v kategórii:
•

vozidlá bezpečnostnej služby (350,- €/voz/rok)

o

vjazd na ulicu

.............................................................

o

požadovaný počet potvrdení

...................................................................

o

evidenčné čísla vozidiel (max. 5 na 1 potvrdenie)

..................................................................
..................................................................

mám vydaný UHF tag /y/ (uviesť číslo /a/)

.....................................................................................

nemám vydaný UHF tag /y/
Beriem na vedomie, že v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich z VZN mesta Žilina a zákona č. 315/1996 Z.
z. bude voči mne začaté priestupkové konanie. Súčasne prehlasujem, že sú mi známe obmedzenia vyplývajúce
z pohybu v pešej zóne a budem ich rešpektovať. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s novým
systémom vjazdov do historickej časti mesta Žilina a budem plne rešpektovať pokyny, ktoré sú uvedené v
Prevádzkovom manuáli.

V Žiline, dňa ....................................
podpis (pečiatka)
Mesto Žilina spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ 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 za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje
budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných
lehôt budú zlikvidované.
Povinné prílohy žiadosti
•
•

zmluva alebo licencia, ktorá oprávňuje žiadateľa vykonávať bezpečnostné služby
kópie osvedčení o evidencii vozidiel

