
 

Žiadosť o vydanie/zrušenie parkovacej karty  
Podľa § 6, § 11 všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území 
mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
 
A.  BYTOVÁ JEDNOTKA NA KTORÚ BUDE VYDANÁ PARKOVACIA KARTA 
Ulica    Orient č.    Súpisné č.    Byt č.   

 
B. VLASTNÍK BYTOVEJ JEDNOTKY NA KTORÚ BUDE VYDANÁ PARKOVACIA KARTA   
Titul, meno a priezvisko/Obchodný názov    IČO   
Mesto        Orient č.                                   PSČ    
Trvalé bydlisko/sídlo - ulica       Byt č.    
Dátum narodenia   Tel. č.     Email    

 
C. ŽIADATEĽ NIE JE VLASTNÍKOM BYTOVEJ JEDNOTKY[1] 
Titul, meno a priezvisko   
Mesto      Orient č.   

Trvalé bydlisko/sídlo - ulica      Byt č.     

Dátum narodenia    Tel. č.     Email    
 

******************************************* Vypĺňa pracovník MsÚ ***************************************** 
TYP A PLATNOSŤ PARKOVACEJ KARTY 

REZIDENTSKÁ PK - R 
 ☐   1. Parkovacia karta 10 € 

Rok 

       ☐   2. Parkovacia karta 30 € 
       ☐   3. Parkovacia karta 100 € 

ABONENTSKÁ PK - A 
       ☐   1. Parkovacia karta  100 € 
       ☐   2. Parkovacia karta 200 € 

ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝ 
PK - ŤZP 

       ☐       Parkovacia karta 5 € 
       ☐       Predĺženie platnosti 1 € 

 Číslo parkovacieho preukazu vydaného ÚPSVaR pre fyzickú osobu s ŤZP:   
 PK vydaná na dve miestne 
komunikácie:   

 Platnosť parkovacej karty: od  do      
 

IDENTIFIKÁCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 A. Evidenčné číslo vozidla 
 

 C.4  Vlastníctvo Vlastník / Držiteľ  ☐ 
 Užívateľ              ☐ 

 



 
TRVALÁ ZMENA EČV / ZRUŠENIE PK 
Pôvodné EČV k vydanej PK:     Pôvodné číslo vydanej PK:     
Zrušenie parkovacej karty s účinnosťou odo dňa podpisu tejto žiadosti  ☐   

 
Overenie zodpovedného zamestnanca MsÚ, že Žiadateľ nemá žiadne nedoplatky voči 
mestu Nitra 

pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka 
MsÚ 

☐  Čestne vyhlasujem, že o podaní tejto žiadosti som 
informoval vlastníka nehnuteľnosti a tento nevyjadril námietky 

voči vydaniu parkovacej karty.  
 

 
 
 
 V Nitre dňa ...............................     ................................................ 

podpis žiadateľa 
 
Doklady potrebné v vydaniu Parkovacej karty: 
-    Parkovací preukaz vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (originál k nahliadnutiu)               
-    Občiansky preukaz    
-    Technický preukaz Časť II (veľký)   
-    Zmluva o užívaní služobného vozidla na služobné a súkromné účely, podľa zákona o dani z príjmu č.   
     595/2003 Z. z. v platnom znení, s overeným podpisom oprávnených konať menom  spoločnosti (v prípade,   
     že žiadateľ nie je uvedený v Technickom preukaze časť II. a vlastníkom vozidla je Právnická osoba) 
-    Ak žiadateľ nemá trvalý pobyt v bytovej jednotke, na ktorú žiada vydať parkovaciu kartu, je potrebný  
     doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytovej jednotke (napr. nájomná zmluva ak žiada o Abonentskú   
     parkovaciu kartu) 

 
 

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                      
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