Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21,
827 05 Bratislava 212
Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov v rámci svojej vyhradenej kompetencie,
ktorá nie je zákonom a ani Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
v platnom znení vyhradená Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov
podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva:

Zásady pre vydávanie povolenia na prideľovanie vyhradených
parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Ružinov
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na
miestnych komunikáciách III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej
len zásady) bližšie určujú postup a podmienky prideľovania a vydávania povolení na
vyhradené parkovacie miesta a povinnosť platiť za vyhradené parkovacie miesto miestnu
daň podľa § 23 a nasl. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava - Ružinov č. 26/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava - Ružinov (ďalej len „mestská časť“).
2. Tieto zásady podrobnejšie upravujú výkon miestnej štátnej správy vo veciach miestnych
komunikácií III. a IV. triedy v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Ružinov ako
prenesený výkon štátnej správy1.
Čl. II
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1. Vyhradené parkovacie miesto je plocha určená na státie vozidla vyznačená na tento účel
zvislou dopravnou značkou IP16 s dodatkovou tabuľkou pre vyhradené parkovanie E13
a vodorovnou dopravnou značkou V10d2. Zvislá dopravná značka pre vyhradené
parkovacie miesto ŤZP je ešte doplnená dodatkovou tabuľou E15.
Čl. III
PODMIENKY PRE PRIDEĽOVANIE A VYDÁVANIE POVOLENIA
VYHRADENÉHO PARKOVANIA
1. Parkovacie miesto v mestskej časti Bratislava - Ružinov pre fyzické osoby (ďalej len FO),
právnické osoby (ďalej len PO) a osoby s ŤZP je možné vyhradiť na základe povolenia
vydaného mestskou časťou po prerokovaní v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky
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§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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dopravy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a súhlasu
Krajského dopravného inšpektorátu krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.
Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre motorové vozidlá hmotnosti do
3.500 kg a dĺžky 5.300 mm na parkoviskách alebo na pridružených parkovacích pásoch,
ktoré sú súčasťou komunikácií III. a IV. triedy a sú zverené do správy mestskej časti.
Na ostatných komunikáciách, len ak je státie motorových vozidiel určené dopravným
značením.
Počet vyhradených miest je maximálne 50% z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk,
pridružených parkovacích pásov, vymedzenej zóny k státiu určenej dopravným značením.
Vyhradené parkovacie miesto možno užívať len na dobu určitú. Pre fyzické a právnické
osoby je možné parkovacie miesto vyhradiť vždy na dobu určitú do konca nasledujúceho
kalendárneho roku. Pre ŤZP osoby od 01.07 do 30.06. nasledujúceho roku. V zimnom
období od 15.11. do 15.3. sa nové parkovacie miesta nevyznačujú. Žiadosti podané do
30.09. sa vybavujú v príslušnom kalendárnom roku. Žiadosti podané po 30.09. sa
vybavujú po 15.03. nasledujúceho roku.
Za vyhradené parkovacie miesto platí žiadateľ miestnu daň3.
Povolenie sa vydáva pre jeden byt, jedno sídlo firmy alebo jednu prevádzkareň na dobu
najviac dvoch rokov pre jedno motorové vozidlo, ktorého vlastník alebo držiteľ má trvalý
pobyt v mestskej časti, alebo sídlo firmy na území hlavného mesta s prevádzkou
v mestskej časti :
a) pre fyzickú osobu,
b) pre fyzickú osobu - držiteľa preukazu občana s ŤZP alebo držiteľa preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP-S), ktorá je zároveň
držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,
resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko
zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu
prepravu,
c) pre fyzickú osobu - držiteľa preukazu občana s ŤZP alebo držiteľa preukazu občana
s ŤZP-S, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu
so zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla
prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú
na individuálnu prepravu a nie je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla,
ale žije v spoločnej domácnosti s fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom alebo
držiteľom motorového vozidla a majú spoločný trvalý pobyt.
d) pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu.
Formulár žiadosti o vydanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta
spolu so zoznamom povinných príloh je uvedený v prílohe č. 1 týchto zásad. Povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta sa vydávajú podľa poradia dátumu podania žiadosti.
Vyhradené parkovanie pre fyzické osoby a občana s ŤZP alebo občana s ŤZP-S bude
počas dňa časovo neobmedzené. Pre fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
a právnické osoby ktoré podnikajú v mieste trvalého bydliska bude počas dňa vyhradené
parkovanie časovo neobmedzené. Vyhradené parkovacie miesto pre právnické osoby pred
sídlom spoločnosti (inštitúcie) bude s časovým obmedzením iba v pracovné dni od
07,00 – 18,00 (pondelok až piatok).

§ 23 a nasl. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 26/2012 o miestnych daniach
na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
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9. Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta
znáša užívateľ parkovacieho miesta, okrem občanov s ŤZP alebo s ŤZP-S. Za tieto osoby
finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta
znáša mestská časť. Náklady na obnovu a zmenu dopravného značenia znáša každý
užívateľ parkovacieho miesta.
10. Osadenie dopravného značenia je užívateľ parkovacieho miesta povinný zabezpečiť do 30
dní od doručenia oznámenia o vyhradení parkovacieho miesta, v opačnom prípade bude
užívateľovi parkovacieho miesta vyhradené parkovanie zrušené. Dopravné značenie je
žiadateľ povinný udržiavať v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
11. Na povolené vyhradené parkovacie miesto nie je dovolené osadiť žiadnu dopravnú
zábranu (sklápací parkovací kôl, rám a pod.). V prípade porušenia tejto podmienky bude
vyhradené parkovacie miesto bez náhrady zrušené.
12. Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené
parkovacie miesta. Užívateľ parkovacieho miesta, pred ktorým je osadená dopravná
značka IP16 + E13 je povinný akceptovať dodatočné doplnenie 3 kusov dodatkových
tabuliek s evidenčným číslom vozidla alebo názvom firmy a so smerovou šípkou E7 alebo
jednou spoločnou dodatkovou tabuľkou E13 na nosnej konštrukcii zvislého dopravného
značenia. Každé vyhradené parkovacie miesto bude vyznačené vodorovným dopravným
značením V10d samostatne s poradovým číslom. V prípade, že žiadateľ len pridáva
dodatkovú tabuľku E13 k existujúcej IP16 + E13 je povinný sa spolupodieľať na
prvotných nákladoch spojených s osadením dopravnej značky IP16 + E13 s ostatnými
držiteľmi vyhradeného parkovania pod touto dopravnou značkou.
13. Podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta
spĺňať:
a) trvalý pobyt v lokalite kde žiada o vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho
miesta,
b) fyzická osoba - je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a nepodniká s ním
(t. z. v Osvedčení o evidencii vozidla je uvedený trvalý pobyt, dátum narodenia, príp.
rodné číslo nie IČO),
c) fyzická osoba – ktorá je užívateľom osobného motorového vozidla, ktoré má
v osvedčení o evidencií vozidla IČO, predloží zmluvu o zverení motorového vozidla
k jeho užívaniu na súkromné účely,
d) právnická osoba a fyzická osoba s oprávnením na podnikanie - je vlastníkom alebo
držiteľom osobného motorového vozidla s ktorým podniká (t.z. v Osvedčení
o evidencii vozidla je uvedené IČO a nie trvalý pobyt, dátum narodenia, príp. rodné
číslo),
e) fotokópiu živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra,
f) doklad o sídle firmy,
g) za právnickú osobu a za fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie môže žiadosť podať
a vydané povolenie prebrať ňou splnomocnená osoba.
h) čestné prehlásenie, že nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne
nemá garáž alebo garážové odstavné stojisko v prenájme v lokalite
Bratislava - Ružinov, v ktorej žiada o vyhradené parkovanie,
i) priložiť situačný nákres lokality s vykreslením parkovacieho miesta na predmetnom
parkovisku s vyznačením už vyhradených parkovacích miest a označením
požadovaného miesta,
j) preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ŤZP (obojstranne) – biely,
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k) fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným
postihnutím (obojstranne) – Model Európskej únie (modrý),
l) posudok Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na
individuálnu prepravu,
m) v prípade, že osoba s ŤZP nie je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla,
musí mať spoločný trvalý pobyt s vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla
ktorý s ním nepodniká.
Čl. IV
PREDĹŽENIE A ZMENA VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA
1. Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie aj po

skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný minimálne 90 dní pred ukončením
platnosti povolenia podať žiadosť o predĺženie na predpísanom tlačive spolu s povinnými
prílohami. Formulár žiadosti o vydanie povolenia na predĺženie a zmenu vyhradeného
parkovacieho miesta spolu so zoznamom povinných príloh je uvedený v prílohe č. 1 a 2
týchto zásad.
2. Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek
zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta aj
zaslaním fotodokumentácie. V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na
základe ktorých bolo vydané povolenie na vyhradené parkovanie a skutočnosťou, bude
vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu, bez náhrady
zrušené a pridelené inému žiadateľovi. Finančné náklady spojené so zmenou vyhradeného
parkovacieho miesta znáša prenajímateľ parkovacieho miesta.
3. Ak povoľujúci orgán zašle akúkoľvek zmenu vyhradeného parkovania fyzickej alebo
právnickej osobe je nutné do 10 dní túto zmenu vykonať a povoľujúcemu orgánu zaslať
na emailovu adresu fotodokumentáciu o zmene.
Čl. V
ZRUŠENIE A OBMEDZENIE VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA
1. Vo všeobecnom záujme, zmene dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmene
legislatívno – právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok povolenia môže
povoľujúci orgán vydané povolenie obmedziť alebo zrušiť bez náhrady nového
parkovacieho miesta a žiadateľ je povinný na svoje náklady dopravné značenie
bezodkladne do 48 hodín odstrániť. V prípade dočasnej miestnej úpravy organizácie
dopravy v danej lokalite, napr. pri výkopových prácach v mieste vyhradeného parkovania
a pod., je žiadateľ túto zmenu povinný akceptovať.
2. Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie je
povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania na predpísanom tlačive spolu
s povinnými prílohami. Formulár žiadosti o zrušenie povolenia vyhradeného parkovacieho
miesta spolu so zoznamom povinných príloh je uvedený v prílohe č. 3 týchto zásad.
3. Ak povoľujúci orgán zašle zrušenie vyhradeného parkovania fyzickej alebo právnickej
osobe je nutné do 48 hodín odstrániť dopravné značenie a povoľujúcemu orgánu zaslať na
emailovú adresu fotodokumentáciu o zrušení parkovacieho miesta. Ak tak užívateľ
parkovacieho miesta neučiní do 48 hodín povoľujúci orgán na náklady užívateľa
parkovacieho miesta zruší parkovacie miesto a dopravné značenie uloží na miestnom
úrade.
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4. Užívateľ parkovacieho miesta k žiadosti o zrušenie parkovacieho miesta je
povinný doložiť:
1.Parkovací preukaz
2.Úmrtný list
5. Pri úmrtí užívateľa parkovacieho miesta je potrebné uviesť v žiadosti o zrušenie
vyhradeného parkovacieho miesta korešpondenčnú adresu pozostalého.
Čl. VI
Zamietnutie žiadosti
1. Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:
a) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia na vyhradenie
parkovacieho miesta,
b) v požadovanej lokalite sa voľné parkovacie miesto na vyhradenie nenachádza,
c) predmetná komunikácia nie je určená na vyhradené parkovanie,
d) požadované parkovacie miesto nie je zverené do správy Mestskej časti
Bratislava – Ružinov,
e) je naplnený percentuálny počet vydaných parkovacích miest.
Čl. VII
Sankcie
1. V prípade užívania parkovacieho miesta fyzickou osobou, fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie alebo právnickou osobou v rozpore s vydaným povolením alebo bez
povolenia sa táto osoba dopúšťa priestupku alebo iného správneho deliktu, za čo jej môže
byť zo strany cestného správneho orgánu alebo mestskej časti uložená sankcia4.
Čl. VIII
Zrušovacie ustanovenie
1.

Zásady pre povolenie na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v mestskej časti
Bratislava – Ružinov, ktoré boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 393/XXX/2009 zo dňa 14.10.2009, boli zrušené
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
č. 323/XVIII/2016 zo dňa 27.09.2016.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou týchto zásad sú prílohy č. 1 až 4, ktoré predstavujú:
1. Formulár žiadosti o vydanie povolenia na pridelenie/predĺženie povolenia vyhradeného
parkovacieho miesta

§ 22a a § 22c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
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2. Formulár žiadosti o vydanie povolenia na zmenu povolenia vyhradeného
parkovacieho miesta
3. Formulár žiadosti o zrušenie povolenia vyhradeného parkovacieho miesta
4. Vzor vodorovného a zvislého dopravného značenia na pridelené vyhradené parkovacie
miesto
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 10.10.2016.

Dušan Pekár, v.r.
starosta

Príloha č. 1 k zásadám pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovanie
Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): ........................................................................................................................................
Trvalý pobyt/Sídlo firmy: Ulica :................................................................................ číslo domu :.................. PSČ : .......................
Dátum narodenia : .................................. Rodné číslo : ............................................. Tel. č. / mobil: .................................................
IČO : .......................................

Príloha č. 1

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja
Mierová 21
827 05 Bratislava 212
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/PO- nové / predĺženie
Vozidlo : obchodný názov :....................................................... evidenčné číslo vozidla: .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
na dobu od...................................................

do 31.12............................. (nasledujúceho roku)

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude
osobne zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Trvalý pobyt: ........................................................................................................................ PSČ : ..................................
Dátum narodenia: ....................................................

Tel. č. / mobil : .............................................................................

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K NOVEJ žiadosti je potrebné priložiť:
1. fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. fotokópia výpisu zo živnostenského úradu, respektíve z obchodného registra
3. čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž
4. nákres situácie a presné vyznačenie požadovaného miesta pre vyhradené parkovanie
Pri PREDĹŽENÍ povolenia je potrebné :
V lehote 90 dní pred skončením platnosti povolenia k žiadosti priložiť:
1. fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. prefotený pôvodný nákres potvrdený OK OD Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
3. čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽA
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené v „Zásadách pre vydávanie
povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ zo dňa 10.10.2016,
ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ.
V Bratislave dňa:

................................. ...................
podpis žiadateľa
pokračovanie na druhej strane

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
Trvalý pobyt dotknutej osoby
týmto prehlasuje, že bol/a / v zmysle paragrafu 6,11,15,16,28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov poučený /á/ o právach dotknutej osoby, súhlasí so spracúvaním osobných údajov
v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dávam svoj
súhlas Mestskej časti Bratislava - Ružinov na spracúvanie mojich osobných údajov na
vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- užívateľ parkovacieho miesta
- zmena užívania parkovacieho miesta
- ukončenie užívania parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka
Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko/aj predchádzajúce a rodné/,
rodné číslo, adresa,

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

V Bratislave dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé pobyt: ......................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................

Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul): .................................................................................................................................................................
v zastúpení (Meno, priezvisko, titul): ...................................................................................................................................................................
Trvalý pobyt: Ulica :..........................................................................................................číslo domu :.................. PSČ : .......................
Dátum narodenia : .................................. Rodné číslo : ............................................. Tel. č. / mobil: ........................................

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja
Mierová 21
827 05 Bratislava 212
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu - nové / predĺženie
Vozidlo : obchodný názov :...................................................................... evidenčné číslo vozidla : .................................
na ulici : ................................................................................... ................. pred domom číslo: ...........................................
na dobu od ...................................................

do 30.06...................................... (nasledujúceho roku)

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude
osobne zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Trvalý pobyt: ........................................................................................................................ PSČ : ..................................
Dátum narodenia: ....................................................

Tel. č. / mobil : .............................................................................

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K NOVEJ žiadosti je potrebné priložiť:
1. fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ŤZP (obojstranne) – biely
3. fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (obojstranne) – Model
Európskej únie (modrý)
4. posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu
5. čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž
6. nakreslenú situáciou s presným vyznačením miesta pre vyhradené parkovanie
Pri PREDĹŽENÍ povolenia je potrebné :
V lehote 90 dní pred skončením platnosti povolenia k žiadosti priložiť:
1. fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ŤZP (obojstranne) - (biely)
4. fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (obojstranne) – Model
Európskej únie (modrý)
5. prefotený pôvodný nákres potvrdený OK OD Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽA
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené v „Zásadách pre vydávanie
povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ zo dňa 10.10.2016,
ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša mestská časť.
V Bratislave dňa:

.................................. .....................
podpis žiadateľa
pokračovanie na druhej strane

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
Trvalý pobyt dotknutej osoby
týmto prehlasuje, že bol/a / v zmysle paragrafu 6,11,15,16,28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov poučený /á/ o právach dotknutej osoby, súhlasí so spracúvaním osobných údajov
v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dávam svoj
súhlas Mestskej časti Bratislava - Ružinov na spracúvanie mojich osobných údajov na
vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- užívateľ parkovacieho miesta
- zmena užívania parkovacieho miesta
- ukončenie užívania parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka
Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko/aj predchádzajúce a rodné/,
rodné číslo, adresa,

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

V Bratislave dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé pobyt: ......................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................

Príloha č. 2 k zásadám pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania
Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): ........................................................................................................................................
Príloha č. 2
Trvalý pobyt / Sídlo firmy: Ulica :.................................................................................. číslo domu :.................. PSČ : .......................
Dátum narodenia : .................................. Rodné číslo : ............................................. Tel. č. / mobil: .................................................
IČO : .......................................

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja
Mierová 21
827 05 Bratislava 212
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/PO/Invalidná osoba - zmena
Žiadam o zmenu povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : ..................................................................
zo dňa:................................... z dôvodu :....................................................... k termínu : ..........................................
STARÉ ÚDAJE :
Vozidlo : obchodný názov :.................................................................... evidenčné číslo vozidla : ....................................
na ulici : ................................................................................... ...............pred domom číslo: ..............................................
na dobu od : ................................ do : ...................................
NOVÉ ÚDAJE :
Vozidlo : obchodný názov :......................................................evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
na dobu od : ................................ do : ...................................
Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude
osobne zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Trvalý pobyt: ........................................................................................................................ PSČ : ..................................
Dátum narodenia: .................................................... Tel. č./mobil : ...............................................................................
Ostatné podmienky pôvodného rozhodnutia zostávajú v platnosti bezo zmeny.
POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K ZMENE žiadosti je potrebné priložiť:
 Žiadosť z dôvodu zmeny umiestnenia parkovacieho miesta sa podáva s nakreslenou situáciou a presným
vyznačením nového miesta pre vyhradené parkovanie.
 Žiadosť z dôvodu zmeny žiadateľa, vozidla, EČV a termínu sa podáva s priloženou fotokópiou nového
veľkého technického preukazu vozidla.
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽA
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené v „Zásadách pre vydávanie
povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ zo dňa 10.10.2016,
ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
Finančné náklady spojené so zmenou vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ.
V Bratislave dňa:

.......................................................
podpis žiadateľa
pokračovanie na druhej strane

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
Trvalý pobyt dotknutej osoby
týmto prehlasuje, že bol/a / v zmysle paragrafu 6,11,15,16,28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov poučený /á/ o právach dotknutej osoby, súhlasí so spracúvaním osobných údajov
v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dávam svoj
súhlas Mestskej časti Bratislava - Ružinov na spracúvanie mojich osobných údajov na
vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- užívateľ parkovacieho miesta
- zmena užívania parkovacieho miesta
- ukončenie užívania parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka
Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko/aj predchádzajúce a rodné/,
rodné číslo, adresa,

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

V Bratislave dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé pobyt: ......................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................

Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): ........................................................................................................................................

Príloha č. 3 k zásadám pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania

Trvalý pobyt / Sídlo firmy: Ulica :.................................................................................. číslo domu :.................. PSČ : .......................
Dátum narodenia : .................................. Rodné číslo : ............................................. Tel. č. / mobil: .................................................
IČO : .......................................

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja
Mierová 21
827 05 Bratislava 212
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie pre FO/PO/Invalidná osoba - zrušenie
Žiadam o zrušenie povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : ........................................................................
zo

dňa:

....................... z dôvodu : .............................................................................................................................

k termínu : ............................

Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ..........
evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici :..........................................................................................................pred domom číslo:.........................................
na dobu od : ................................ do : ...................................
POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K ZRUŠENIU žiadosti je potrebné priložiť:
 Pri úmrtí majiteľa vyhradeného parkovacie miesta je potrebné priložiť fotokópiu úmrtného listu spolu
s parkovacím preukazom a korešpondenčnou adresou pozostalého.
 Z iného dôvodu sa žiadosť podáva s priloženým parkovacím preukazom.
Upozornenie pre žiadateľa
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené v „Zásadách pre vydávanie
povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ zo dňa 10.10.2016,
ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
 Finančné náklady na zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša v prípade FO a PO žiadateľ.
Žiadateľ je povinný k termínu zrušenia dopravné značenie z miestnej komunikácie bezodkladne najneskôr do
48 hodín odstrániť.
 Finančné náklady na zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša v prípade invalidnej osoby
mestská časť.
V Bratislave dňa:

............... ........................................
podpis žiadateľa

pokračovanie na druhej strane

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
Trvalý pobyt dotknutej osoby
týmto prehlasuje, že bol/a / v zmysle paragrafu 6,11,15,16,28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov poučený /á/ o právach dotknutej osoby, súhlasí so spracúvaním osobných údajov
v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dávam svoj
súhlas Mestskej časti Bratislava - Ružinov na spracúvanie mojich osobných údajov na
vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- užívateľ parkovacieho miesta
- zmena užívania parkovacieho miesta
- ukončenie užívania parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka
Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko/aj predchádzajúce a rodné/,
rodné číslo, adresa,

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

V Bratislave dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé pobyt: ......................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................

Príloha č. 4 k zásadám pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania

E 13

Dodatkovú tabuľku s textom možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na
spresňujúce údaje.

IP 16

Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím označuje určené (vyhradené)
parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom
je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných
vozidiel, ak to nie je zakázané.

E7

Dodatková tabuľka Smerová šípka označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je
umiestnená.
V 10D

Parkovacie miesta s vyhradeným státím
Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím s príslušným vhodným nápisom alebo
symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku
Vyhradené parkovisko

E 15

Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu
so zdravotným postihnutím
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným
postihnutím sa používa najmä v kombinácii so značkou Parkovisko – parkovacie miesta
s vyhradeným státím významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky
Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

