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mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 1 
 
 
 

Žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava-Staré 
Mesto pre obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti 

 

Žiadateľ: 

meno a priezvisko: ...............................................................  dátum narodenia:............................... 

s trvalým pobytom na ulici, č. domu: ......................................................................................................... 

v byte č.: ...............  

č. občianskeho preukazu:........................................ platnosť:........................................................... 

preukazuje vzťah k vozidlu(ám) s evidenčným číslom:............................................................................... 

mobil/e-mail:............................................................................................................................................. 

 

Rodinní príslušníci poskytujúci starostlivosť žiadateľovi: 

Meno 
a priezvisko 

Adresa trvalého 
pobytu 

Kontakt 
Príbuzenský 

vzťah  
k žiadateľovi 

Číslo 
vodičského 
preukazu 

Evidenčné 
číslo 

vozidla 

      
      

                        

      
      

                        

 

K nahliadnutiu: 

1. platný občiansky preukaz žiadateľa s uvedením trvalého pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto, 

2. platný občiansky a vodičský preukaz rodinných príslušníkov poskytujúcich starostlivosť žiadateľovi, 

3. platné osvedčenie o evidencii vozidla(iel) rodinných príslušníkov poskytujúcich starostlivosť 

žiadateľovi. 

 

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti 
so spracovaním osobných údajov  
 

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely vydávania povolení na parkovanie na miestnej 
komunikácií. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných 
údajov.  Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, 
ktorá je potrebná na vydanie povolenia podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som 
oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa 
prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve 



Formulár P2 

2/3 
 

na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve 
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať 
návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle 
vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje 
o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som 
bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa. 
 

Bratislava, dňa: ......................... 

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

                       podpis žiadateľa 

Prílohy: 

 

1. údaje o vozidle(ách) 

 

 
 
Posúdenie Oddelenia sociálnych vecí MiÚ MČ Bratislava-Staré Mesto: 
(vyplní zamestnanec MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto) 

 žiadateľ je odkázaný na poskytovanie starostlivosti od vyššie uvedenej osoby/uvedených     osôb 

 žiadateľ nie je odkázaný na poskytovanie starostlivosti od vyššie uvedenej osoby/ vedených osôb 

Posúdenie vykonal oprávnený  zamestnanec MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto:   

 

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

 
 
 
 
 
Údaje o vydanej parkovacej karte: 
(vyplní zamestnanec MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto) 
 
evidenčné číslo vozidla(iel):.................................................................................................................       
 
platnosť karty do: ..................................................................................................................................      
 
poradové číslo karty:.............................................................................................................................       

 

P O U Č E N I E 

1. Parkovacia karta umožňuje vozidlu parkovať na miestach označených zvislou dopravnou značkou 
IP 16 – P RÉSERVÉ s dodatkovou tabuľkou E 13 „PRE VOZIDLÁ S PLATNOU PARKOVACOU 
KARTOU MÚ BA STARÉ MESTO“ a vodorovnou dopravnou značkou V 10 d. 

2. Vyhradené parkovacie miesta označené podľa bodu 1 môže držiteľ parkovacej karty užívať po dobu 
platnosti karty v pracovných dňoch od 6.00 do 16.00 h a cez soboty, nedele a sviatky neobmedzene. 

3. Parkovacia karta musí byť pri parkovaní umiestnená vo vozidle na viditeľnom mieste z pohľadu 
vodiča vľavo z vnútra na spodnej časti čelného skla automobilu. 

4. Pri nedodržaní bodu 3 bude správca komunikácie konať podľa § 43 ustanovenie zákona NR SR 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

5. Držiteľ parkovacej karty je povinný vrátiť parkovaciu kartu, ktorej uplynula doba platnosti. Držiteľ 
parkovacej karty je taktiež povinný vrátiť parkovaciu kartu, ak prestane spĺňať podmienky pre vydanie 
parkovacej karty. 
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6. V prípade zistenia neplatnosti alebo zneužitia parkovacej karty má príslušník Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy právo túto kartu odňať. 
 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol poučený, prevzal som parkovaciu kartu a uhradil som 

náklady spojené s obstaraním parkovacej karty:   

 

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

 

Správnosť údajov overil zamestnanec MÚ MČ Bratislava-Staré Mesto:   

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

 

Príloha k Žiadosti o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto pre 
obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti: 

 
 

ÚDAJE O VOZIDLE(ÁCH)* 
 
 

Evidenčné číslo vozidla:             

Číslo osvedčenia 
o evidencii vozidla: 

            

Platnosť osvedčenia do:             

Vlastník vozidla:             

Dátum narodenia/IČO:             

Trvalý pobyt/sídlo 
vlastníka: 

            

Držiteľ osvedčenia:             

Dátum narodenia/IČO:             

Trvalý pobyt/sídlo 
držiteľa: 

            

Druh vozidla:             

Kategória:             

Značka vozidla:             

Najväčšia prípustná 
celková hmotnosť: 

            

 
 
*Vyplní žiadateľ z Osvedčenia o evidencii vozidla 

 


