
    MESTO PREŠOV  

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

                                                                                            

 

 

Mestský úrad v Prešove 

odbor správy majetku mesta 

Jarková  24 

080 01  Prešov 

 

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky  

na verejných priestranstvách mesta Prešov 

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

 

Týmto žiadam o  súhlas na vykonanie verejnej zbierky  

 

Identifikácia verejných priestranstiev mesta Prešov: ................................................................................. 

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

Dátum a čas vykonania verejnej zbierky v meste Prešov: ......................................................................... 

Vyjadrenie mesta Prešov: .................................................................................................................... 

 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných 

údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia 

žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať 

iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 

udelený. 

 

Mesto Prešov týmto právnickú osobu vykonávajúcu verejnú zbierku upozorňuje na to, že  tento písomný 

súhlas je vydaný výlučne na účel vykonávania predmetnej verejnej zbierky na verejných priestranstvách 

mesta Prešov, 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 žiadateľa 

Prílohy: 

-  právoplatné rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok 
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