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Žiadosť o vyhradené parkovanie (VP) 
na miestnej ceste I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy 

      pre právnické osoby    pre fyzické osoby    pre fyzické osoby s ŤZP 

Formulár CSO č. 11  

ŽIADATEĽ (vlastník obchodného/bytového priestoru v mieste VP a pod.): 

  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (PO): 

   obchodné meno:       IČO:       

  fyzická osoba (FO):       nar.:       

  (dátum narodenia) 
ADRESA (trvalý pobyt FO / sídlo PO): 

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:       

VYBAVUJE / SPLNOMOCNENEC / KONTAKTNÁ OSOBA: 

obchodné meno:       IČO:       

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:       

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:       

MIESTNA CESTA (ulica):        

V MESTSKEJ ČASTI:    

počet miest na vyhradenie:       

celková užívaná plocha jedného miesta:      m2   šírka:           m    dĺžka:                 m 

celková užívaná plocha všetkých miest:      m2   

v prípade nového VP vyhradiť v termíne:  od        do         

v prípade vydaného platného povolenia VP č.       zo dňa:       

sa jedná o:   predĺženie VP v termíne do:         

                      zrušenie VP v termíne od :           

v prípade zrušenia VP je potrebné odstrániť do uvedeného dňa zrušenia dopravné značenie a miesto VP zápisnične 

odovzdať povoľujúcemu orgánu; 

   zmenu VP (zmena vozidla, zmena EČV a pod.):       

evidenčné číslo vozidla (vozidiel):        

označiť správnu možnosť    
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Pozn.: Lehota na vybavenie žiadosti, ktorá obsahuje všetky prílohy, je 30 dní. Je potrebné vypísať všetky údaje. 
V prípade predĺženia VP prosím doručte žiadosť so všetkými prílohami najneskôr 60 dní pred uplynutím 
platnosti povolenia. 
 
Prílohy: 

▪ splnomocnenie v prípade zastupovania žiadateľa treťou osobou; 
 

  

Projekt 
organi-
zácie 

dopravy
* 

Stanovisko 
Krajského 

dopravného 
inšpektorátu 

Kópia 
preukazu 
totožnosti 

Kópia 
osvedčenia 
o evidencii 

vozidla 

Kópia 
parkovacieho 

preukazu 
fyzickej osoby 
so zdravotným 

postihnutím 

Číslo parcely 
nehnuteľnosti 

a názov 
katastrálneho 

územia*** 

Kópia 
nájomnej 
zmluvy 

Právnická 
osoba – vlastník 
prevádzky 

áno áno nie áno** nie áno nie 

Právnická 
osoba – 
nájomca 
prevádzky 

áno áno nie áno** nie nie áno 

Fyzická osoba áno áno áno áno nie nie nie 

Fyzická osoba  
so zdravotným 
postihnutím 

áno áno áno áno áno nie nie 

Predĺženie 
platnosti 
povolenia 
fyzickej osoby 
so zdravotným 
postihnutím 

čestné prehlásenie, že nenastala zmena osobných údajov a parkovacieho preukazu fyzickej osoby 
so zdravotným postihnutím 
  

* Projekt organizácie dopravy musí byť určený cestným správnym orgánom s uvedením čísla zápisnice a porad. čísla 

** nie je potrebné dokladovať v prípade, ak sú miesta vyhradené pre zákazníkov prevádzky 
*** alebo list vlastníctva 
 
Zápisnice o úpravách cestnej premávky a určení dopravného značenia nájdete na stránke mesta, odkaz na stránku:  

 https://bratislava.sk/doprava-a-mapy/doprava/dopravne-povolenia; 

 

Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje na základe zákona, zákonnej povinnosti vyplývajúcej  z osobitných zákonov:  zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom povolenia vyhradeného parkovania na 

miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre právnické a fyzické osoby.  

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením 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 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených 

prípadoch orgánom verejnej moci (Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Mestská polícia v Bratislave, 

Okresný úrad Bratislava, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov). Prenos do tretích krajín sa 

neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného 

podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 

a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu 

na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na 

stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého 

kontaktu hlavného mesta.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 

nemožnosť vybavenia žiadosti a plnenia zákonnej povinnosti. 

V Bratislave dňa:                 

meno a priezvisko (paličkovým písmom) 
          pečiatka a podpis žiadateľa 
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