Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt/e-mail žiadateľa:
..................................................................................................................................................................
Obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná
V Dunajskej Lužnej, dňa .......................
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia k dopravnému značeniu s dodatkovou tabuľkou „OKREM
VOZIDIEL S POVOLENÍM OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ"
Týmto vás žiadam o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu, resp. na odbočenie do zákazu
vjazdu s dodatkovou tabuľkou „OKREM VOZIDIEL S POVOLENÍM OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ",
osadenou na území obce Dunajská Lužná.
Evidenčné číslo vozidla: .......................................................
Značka (D.1):........................................................................
Obchodný názov (D.3): .......................................................
VIN (E): ................................................................................
Farba (R): .............................................................................
Vyhlasujem, že mám v obci Dunajská Lužná trvalý pobyt a som (správne zakrúžkujte alebo
podčiarknite):
a. vlastníkom vozidla, resp. držiteľom osvedčenia od vozidla fyzickej osoby,
b. štatutárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je vlastníkom vozidla, resp. držiteľom

osvedčenia od vozidla,
c. osobou, ktorá má vozidlo pridelené zamestnávateľom alebo ho používa ako služobné vozidlo

čo preukazujem (správne zakrúžkujte alebo podčiarknite):
a. fotokópiou osvedčenia o evidencii - časť I alebo časť II (v prípade písm. a)*
b. fotokópiou osvedčenia o evidencii - časť I alebo časť II (v prípade písm. b)*
c. fotokópiou osvedčenia o evidencii - časť I alebo časť II *, potvrdením zamestnávateľa o pridelení
služobného vozidla a čestným vyhlásením o parkovaní služobného vozidla v mieste bydliska na
súkromnom pozemku (uviesť parcelné číslo a kat. územie) - nie na verejnej komunikácii alebo
inom verejnom priestranstve (v prípade písm. c)
*Fotokópia osvedčenia o evidencii je nepovinnou prílohou. Jej predloženie urýchli administratívny proces vybavovania žiadosti.

.................................................................
podpis žiadateľa (nevyžaduje sa v prípade
podpísania elektronickým zaručeným podpisom)
Správny poplatok: za vydanie povolenia vo výške 4,50 € podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 6 písm. a)). Ak podáva žiadateľ žiadosť pre viac vozidiel, je
povinný uhradiť správny poplatok za každé vozidlo.
V prípade bankového prevodu použite účet obce č. SK21 0200 0000 0000 2552 2112 a uveďte ako variabilný symbol číslo
Vášho povolenia, ktoré Vám bude oznámené po jeho vyhotovení. Doklad o úhrade doručte alebo predložte pri priberaní povolenia.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom tejto
žiadosti udeľujem svoj súhlas obci Dunajská Lužná so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v
tejto žiadosti a jej prílohách.

