MESTO Bardejov
Mestský úrad v Bardejove, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Žiadosť
o súhlas s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Bardejov
Žiadateľ (identifikačné údaje žiadateľa):
Názov právnickej osoby oprávnenej vykonávať verejnú zbierku: ............................................................
IČO: ...........................................................................................................................................................
Sídlo: ..........................................................................................................................................................
Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok s uvedením správneho orgánu,
ktorý rozhodnutie vydal: ............................................................................................................................
Štatutárny orgán právnickej osoby vykonávajúcej verejnú zbierku: .........................................................
Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie verejnej zbierky podľa
registra zbierok: .........................................................................................................................................
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: .......................................................................................................
E-mailová adresa:.......................................................................................................................................
Počet osôb poverených vykonávaním zbierky: .........................................................................................
Označenie osôb: .........................................................................................................................................
Týmto žiadam o súhlas na vykonanie verejnej zbierky:
Identifikácia verejných priestranstiev mesta Bardejov:..............................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum a čas vykonania verejnej zbierky v meste Bardejov:......................................................................
Spôsob vykonávania verejnej zbierky v meste Bardejov:..........................................................................
....................................................................................................................................................................
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Bardejov so
spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel
vybavenia žiadosti.
Dátum: ............................. podpis a pečiatka štatutárneho orgánu žiadateľa: .........................................
Prílohy:
- právoplatné rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok

Vyjadrenie mesta Bardejov:
Mesto Bardejov súhlasí - nesúhlasí s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách
mesta Bardejov za podmienky dodržiavania všetkých platných legislatívnych predpisov
týkajúcich sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením
COVID-19. Verejná zbierka sa uskutoční výlučne na účel vykonávania predmetnej verejnej
zbierky na verejných priestranstvách mesta Bardejov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti. Na
vykonávanie verejnej zbierky na iných verejných priestranstvách a v priestoroch právnických
osôb prístupných verejnosti je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č.162/2014 Z. z. o verejných
zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebný písomný súhlas vlastníka,
nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.
Dátum: .............................

podpis a pečiatka štatutárneho orgánu mesta:..............................................

Na vedomie: Mestská polícia Bardejov

