Žiadateľ:
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………………...………..………...
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………..…………………………….…
Dátum narodenia: ……………………………………. Telefónne číslo: …………………..……………………………..
Číslo parkovacieho preukazu pre FO so zdravotným postihnutím: ………………………………………………………

Mesto Poprad
Mestský úrad
Oddelenie dopravy
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3
058 01 Poprad
VEC
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
a všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení
VZN č. 2/2016, žiadam o vyhradenie parkovacieho miesta pre motorové vozidlo evidenčné číslo …………………….…
prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, na parkovisku nachádzajúcom sa na ulici
…………………..……………………………., pri bytovom dome …………………………………………... v mieste
môjho trvalého pobytu.
Svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti
a uvedomujem si právne následky v prípade zistenia nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti. Zároveň beriem na vedomie svoju
povinnosť umiestniť dopravné značky na vlastné náklady prostredníctvom správcu miestnych komunikácií, v zmysle VZN mesta
Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení VZN č. 2/2016.
Týmto poskytujem mestu Poprad v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ako dotknutá osoba podľa § § 4 ods. 2 zákona, súhlas so spracovaním všetkých v tejto
žiadosti uvedených mojich osobných údajov osoby a to za účelom posúdenia žiadosti, resp. vydania povolenia na vyhradené
parkovacie miesto na MK pre vozidlo prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Súhlas so spracovaním
osobných údajov poskytujem na dobu trvania účelu, t.j. do doby platnosti povolenia vyhradeného parkovacieho miesta.

V Poprade, dňa ……………………

….………………….……………….
vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Žiadateľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vyhradené parkovacie miesto môže byť pridelené OŤZP, ktorá:
- má trvalý pobyt na ulici, kde má byť parkovacie miesto vyhradeného
- je držiteľom osvedčenia o evidencii motorového vozidla, prípadne žije v spoločnej domácnosti na rovnakej adrese trvalého pobytu
s držiteľom osvedčenia o evidencii motorového vozidla
- je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
K žiadosti je potrebné doložiť:
- občiansky preukaz k nahliadnutiu pre overenie totožnosti žiadateľa, prípadne zákonného zástupcu
- fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vydaného ÚPSVaR (obojstranne)
- fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla
- situačný náčrt návrhu umiestnenia vyhradeného parkovacieho miesta

