
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................................................................

RČ: ............................... Č. tel.: ..................................... e – mail: .......................................

Mestský úrad 
Oddelenie miestnych komunikácií a IS
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

Vec: Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta

     V zmysle § 13 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o

miestnej  dani  za  užívanie  verejného  priestranstva  (ďalej  nariadenie)  Vás  žiadam  o povolenie

užívania verejného priestranstva za účelom vyhradenia parkovacieho miesta

na ul.  …...........................................................................  pred obj. č. …...........................................

                                                                          1.

pre motorové vozidlo s evidenčným číslom 

                                                                                 2.

Vyznačte krížikom povinné prílohy, ktoré ste priložili! 

Povinné prílohy: 

➢ Kópia osvedčenia o evidencii (veľký technický preukaz)
                                                                             

➢ Celková situácia dopravného značenia

➢ Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(vydané cestným správnym orgánom - oddelením dopravných stavieb)                      

V  prípade,  že  žiadosť  nebude  obsahovať  všetky  povinné  prílohy,  považujeme  ju  za  neúplnú  a  bude
vybavená až po ich doplnení !

Banská Bystrica  .......................... .............................................
                   podpis daňovníka

Neprehliadnite pokyny na druhej strane!



Informácie a pokyny pre žiadateľa
• Postup pri vybavovaní žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta

Záujemca o vyhradenie parkovacieho miesta podá žiadosť o určenie použitia dopravného značenia
a  dopravných  zariadení  na  miestnych/účelových  komunikáciách  -  vyhradené  parkovanie  (ďalej
určenie) (použi link žiadosti oddelenie dopravných stavieb, Mgr. Bačko, tel. č. 4330433).
 Až po vydaní určenia záujemca o vyhradené parkovacie miesto podá túto žiadosť (v zmysle § 13
ods. 1 nariadenia). 

• Daňovník – fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k
miestu  jeho  trvalého  pobytu  a  k  vozidlu  vo  vlastníctve,  resp.  v  užívaní  žiadateľa.  V  žiadosti  o
vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a
rodné  číslo  daňovníka,  miesto  vyhradenia  parkovacieho  miesta  bezprostredne  súvisiaceho  s
miestom trvalého pobytu – ulica,  pred alebo pri  akom popisnom čísle objektu a maximálne dve
evidenčné čísla vozidla, ktoré budú na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie.

• Daňovník  –  fyzická  osoba,  ktorá  je  splnomocnená užívať  vozidlo  právnickej  osoby alebo
fyzickej osoby - podnikateľa môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného
k miestu  jeho trvalého pobytu  a  k  vozidlu  vo  vlastníctve PO,  resp.  v  užívaní  PO.  V žiadosti  o
vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a
rodné  číslo  daňovníka,  miesto  vyhradenia  parkovacieho  miesta  bezprostredne  súvisiaceho  s
miestom trvalého pobytu – ulica,  pred alebo pri  akom popisnom čísle objektu a maximálne dve
evidenčné čísla vozidla, ktoré budú na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie.

 

• Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníci Mestského úradu v Banskej Bystrici, oddelenia údržby
miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Ing. Fekiačová telefonicky na č. tel.: 048/4330633 a Bc.
Földvári na č. tel.: 048/4330611.


