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Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva 

- Parkovanie vozidla - 

 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko/obchodné meno* ......................................................................................................... 

Adresa/sídlo* ................................................................................................... IČO ............................... 

Telefónne číslo1 ......................................................... email1 .................................................................. 

 
Žiadam obec Blatnica o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva za účelom parkovania 
vozidla 

    vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre osobné motorové vozidlo 
k domu2: 

    bez vyhradenia priestoru z verejného priestranstva pre osobné motorové vozidlo k domu3: 

 
Popisné číslo a vlastnícke právo k domu, ku ktorej bude pridelené povolenie na parkovanie: 

    Majiteľ     Nájomca4     Iné4 ....................................................  Popisné číslo domu  ..................... 

 
Údaje o parkovacom mieste (údaje vyplňte aj v prípade nevyhradeného miesta): 

Číslo parcely, kde bude zriadené parkovacie miesto .................................................................................... 

Počet parkovacích miest alebo kariet ...............................................  o výmere (vyplní obec) ................. m2  
 

Svojim podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Vyhlasujem, že uvedené údaje v tlačive sú 

pravdivé a som si vedomý zodpovednosti za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nesprávnych údajov. 

 
V ............................. dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 ............................................... 
 podpis žiadateľa 
 (u právnických osôb odtlačok pečiatky, 

 meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby) 

 

Prílohy: 

1. Doklad preukazujúci vlastnícke, alebo iné právo k nehnuteľnosti, ku ktorej bude parkovacie miesto 

vybudované alebo budú vydané parkovacie preukazy. 

2. Snímka z katastrálnej mapy s jednoduchým nákresom umiestnenia parkovacieho miesta. Snímu priložte aj 

v prípade, že nežiadate o vyhradené miesto – na snímke vyznačte miesto kde sa bude zvyčajne parkovať. 

* nevhodné prečiarknuť                

 

Obecný úrad BLATNICA 
 

RZ 

Došlo dňa ZH 

Podacie číslo LU 

Príloha Vybavuje 
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Upozornenie: 

a) pred podaním žiadosti sa uistite, že parkovacie miesto, o ktoré žiadate bude na verejnom 

priestranstve 

b) za vydanie povolenia na vyhradené parkovacie miesto sa platí jednorazový administratívny poplatok 10€ 

c) za každé vyhradené parkovacie miesto sa platí poplatok 10€/rok 

d) vyhradené parkovacie miesto musí byť po vydaní povolenia spevnené zatrávňovacou 

dlažbou ak sa nachádza na nespevnenej ploche (tráva, zem atď.) 

e) za vydanie povolenia na „občasné“ parkovanie sa platí jednorazový administratívny poplatok 5€ 

f) za každú vydanú parkovaciu kartu pre „občasné“ parkovanie sa platí poplatok 5€/rok 

g) parkovací preukaz neoprávňuje držiteľa parkovať v rozpore s dopravnými predpismi 

h) povolenie na parkovanie vozidla bez vyhradenia priestoru z verejného priestranstva  je možné 

vydať len za nasledovných podmienok: 

 ak nie je možné zriadiť  vyhradené parkovacie miesto a zároveň žiadateľ nemá miesto na 
parkovanie na vlastnom pozemku, 

 ak žiadateľ nevlastní motorové vozidlo, ale potrebuje parkovací preukaz napr. pre náv-
števy, 

 ak žiadateľ potrebuje len parkovací preukaz na „občasné“ parkovanie, návštevy atď. (vy-
hodnocuje sa individuálne). 

 
 
 

 
Všetky dôležité informácie k „Žiadosti na vytvorenie parkovacieho miesta“ nájdete na 
tejto webovej stránke obce: 
 
https://www.blatnica.sk/13787/ziadost-na-vytvorenie-parkovacieho-miesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 vyplňte aspoň jeden kontaktný údaj - telefón alebo email 
2 vyhradené parkovacie miesto na trvalé parkovanie motorového vozidla 
3 parkovacie miesto bez vyhradeného miesta na parkovanie určené na tzv. občasné parkovanie, pre viac 

viď upozornenie bod h) 
4 ak žiadateľ nie je majiteľ/vlastník nehnuteľnosti, priloží aj súhlas majiteľa/vlastníka nehnuteľnosti, ku 

ktorej bude zriadené parkovacie miesto. 


