Žiadosť o vydanie
Povolenia na vjazd a parkovanie vo vnútrobloku v nájme o.z. Blumentál
(ďalej len "Povolenie")
podľa Pravidiel udeľovania povolení na vjazd, pravidlá parkovania a udeľovania povolení na parkovanie vo
vnútrobloku v správe občianskeho združenia Blumentál v platnom znením (ďalej len "Pravidlá")

pre REZIDENTOV na rok 2021
Meno, priezvisko, titul: .............................………………………....... dátum narodenia: ......................
k bytu/nebytu*) vo vnútrodvore (adresa): .............................…………………… byt č./posch. : …… / .…
telefón: .....................................

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

vyjadrujem týmto záujem o vydanie Povolenia a (zakrúžkujte jednu z možností A,B,C)
A.) som držiteľom Povolenia s č. ...........................
a od jeho udelenia nedošlo k žiadnym
zmenám v údajoch poskytnutých pri posudzovaní splnenia požiadaviek na jeho vydanie,alebo
B.) som držiteľom Povolenia s č. ...........................
a žiadam o zmenu uvedených údajov
pôvodne poskytnutých pri posudzovaní splnenia požiadaviek na jeho vydanie viď nižšie, alebo
C.) dokladujem nasledovné plnenie požiadaviek na prvé vydanie Povolenia:
k bytu/nebytu*) č. ....... na ...... poschodí v dome vnútrobloku .............................................
V prílohe prikladám doklady preukazujúce, že
som vlastníkom bytu/nebytu*)

mám v byte trvalý/prechodný*) pobyt

(výpis z registra nehnuteľností)

(kópia občianskeho preukazu, iný doklad)

a mám nasledovný vzťah k vozidlu s evidenčným číslom ŠPZ .......................................
som jeho vlastníkom
(technický preukaz vozidla)

ide o prenajaté vozidlo

ide o služobné vozidlo

(nájomná/leasingová zmluva)

(oprávnenie užívania)

Do Povolenia ďalej žiadam zapísať + tieto vozidlá priamych rodinných príslušníkov:
2. Meno, priezvisko: ...........................…………………..... Rodinný vzťah: ..................................
bytom: .......................................................................... Vlastník vozidla s ŠPZ: .............................
3. Meno, priezvisko: ...........................…………………..... Rodinný vzťah: ..................................
bytom: .......................................................................... Vlastník vozidla s ŠPZ: .............................
a k tomu prikladám kópiu občianskeho preukazu, či iný doklad preukazujúci rodinný vzťah, technický
preukaz vozidla resp. zmluvu o možnom využívaní vozidla, ak nie je jeho vlastník.
Uvedený byt/nebyt v dome vnútrobloku trvalo obývam a uvedený osobný automobil/ly
užívam pre účely svojej dennej prepravy.
Podmienku splatenia členského poplatku na rok 2021 preukážem jeho zaplatením do 15 dní
od doručenia oznámenia o schválení tejto žiadosti na vyššie uvedenú e–mail adresu.
V prípade neprevzatia si Povolenia od určenej osoby do 30 dní odo dňa doručenia vyzvania
na vyššie uvedenú e–mail adresu tým beriem späť túto svoju žiadosť.

Čestné vyhlásenie
Týmto zároveň čestne vyhlasujem, že mám ďalej záujem byť kmeňovým členom o.z. Blumentál,
- uvedené údaje sú pravdivé, platné a preukazujú splnenie príslušných podmienok Pravidiel **) a
- predložené kópie dokladov súhlasia s originálom a
- vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých údajov.
Zároveň som vedomý(á), že predloženie neplatných dokladov, alebo uvedenie nepravdivých údajov, je dôvodom na
nepridelenie, alebo odobratie už vydaného povolenia, či stratu jeho platnosti bez nároku na vrátenie splateného
členského príspevku a súhlasím s tým, že v tomto prípade Povolenie na vyzvanie obratom (do 5 pracovných dní) vrátim
a súhlasím s uplatnením sankčných postihov podľa Pravidiel.

v Bratislave, dňa ...........................
...................................................
vyberte jednu z možností
**)

*)

podpis
nehodiace sa škrtnite

som si vedomý dôsledkov nesplnenia podmienok udelenia Povolenia

formulár z 6.12.2020

