meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa

V ................................. dňa.......................

Mesto Senica
Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
Vec
Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky MK do pôvodného stavu
V zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov žiadam o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky pozemnej
komunikácie (uviesť označenie komunikácie : ...........................................................
Komunikácia bola rozkopaná z dôvodu odstraňovania poruchy na ............................................
(uviesť druh inžinierskej siete).
Vznik poruchy bol oznámený dňa .................................... o ........................... správcovi
komunikácie p. .............................................................................................................................
Z dôvodu odstránenia poruchy musí byť vozovka cesty rozkopaná na šírku .............. m
a na dĺžku ............... m. Cestná premávka bude počas odstraňovania poruchy vedená
................................................................................. (uviesť ako bude zabezpečená doprava).
Odstránenie poruchy na sieti a uvedenie rozkopanej vozovky cesty do pôvodného
stavu (vrátane podkladu z betónu a krytu z asfaltom obaľovaných zmesí) bude vykonané
od .............................................................. do ..............................................................................
Za vykonanie prác na odstránení poruchy a uvedení rozkopávky cesty do pôvodného
stavu je zo strany žiadateľa zodpovedný : ( uviesť meno a priezvisko, funkciu a telefónne
číslo na pracovisko) :
.......................................................................................................................................................

–––––––––––––––––––––––––
odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa
Príloha :
- písomný záväzok podľa § 20 ods.6 vyhl.č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný
zákon

-

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Mesto Senica 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, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom, ktorý
je predmetom 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. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa
požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti
spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej 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 dotknutá osoba môže
uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,
905 25 Senica, osobne do podateľne alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp.
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií
o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/

