
 

 

Žiadateľ ( meno, priezvisko, titul): .............................................................................................. 

Trvalý pobyt: ..............................................................................................................................   

Číslo OP: ......................................................................................................................................  

Kontaktné údaje: telefónne číslo ............................... e-mail .................................................... 

Evidenčné číslo vozidla: ...........................................................................................................

                                             

                                                             

                                                                             TEPLO MODRA, s.r.o. 
 Šúrska 5 

 900 01 Modra 
 

 
Vec:  Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty 
 
V zmysle príslušných ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modra č. 4/ 2017 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta 
Modra,  Vás týmto žiadam o vydanie rezidentskej parkovacej karty (ďalej len „RPK“):  
 

 RPK (prvej) fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru a 

zároveň s trvalým pobytom viažucim sa k danej nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v zóne 
plateného parkovania v meste Modra, bielej farby v hodnote 50 € / na rok,  

 RPK (druhej) fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru a 
zároveň s trvalým pobytom viažucim sa k danej nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v zóne 
plateného parkovania v meste Modra, žltej farby v hodnote 100 € / na rok 

 RPK fyzickej / právnickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti - nebytovému 
priestoru bez trvalého pobytu viažuceho sa k danej nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v zóne 
plateného parkovania v meste Modra, modrej farby v hodnote 300 € / na rok 

 RPK fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti - bytovému priestoru bez trvalého 
pobytu viažuceho sa k danej nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v zóne plateného parkovania 
v meste Modra, zelenej farby v hodnote 200 € / na rok 

 RPK fyzickej osobe s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania, bez vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti - bytovému priestoru nachádzajúceho sa v zóne plateného parkovania 
v meste Modra, červenej farby v hodnote 200 € / na rok 

 

pre zónu A / B1 / B2 / C / D / E*  plateného parkovania v meste Modra na obdobie 
jedného kalendárneho roka.  

  
Prílohy :  
 

 fotokópia platného dokladu totožnosti  

 fotokópia technického preukazu motorového vozidla, resp. vozidiel evidovaných                   
na žiadateľa, ktorých EČV bude vyznačené na RPK 

 fotokópia listu vlastníctva (môže byť vytlačená z katastrálneho portálu).* 
 
*Nehodiace sa preškrtnite  

 



V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršch predpisov (ďalej len “Zákon o OOÚ”) 
týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou TEPLO MODRA, s.r.o., 
so sídlom: Šúrska 5, 900 01 Modra, IČO: 43 805 426, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 48881/B (ďalej len “Spoločnosť”) v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto 
žiadosti, na účely spracovania tejto žiadosti, vydania rezidentskej parkovacej karty a vedenia 
evidencie držiteľov rezidentských parkovacích kariet.   

Tento súhlas platí počas doby platnosti rezidentskej parkovacej karty,  ako aj po jej uplynutí 
počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Zároveň svojim 
podpisom beriem na vedomie, že som oprávnený uplatniť voči Spoločnosti práva dotknutej 
osoby v súlade s ustanovením § 28 Zákona o OOÚ. 
 
Súčasne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, v prípade uvedenia 
nepravdivých údajov zodpovedám za mnou spôsobenú škodu. 

 
 
 

 
 
V Modre, dňa .................................                                                       ......................................... 
                                                                                                                            Podpis žiadateľa         
 
K fotokópiám príloh boli predložené originály k nahliadnutiu *: 
 

1. platný doklad totožnosti žiadateľa                                                                 áno              nie       

2. technický preukaz motorového vozidla                                                         áno              nie 

 
 
 
Žiadosť prevzal dňa .................... a originály overil : podpis za prevádzkovateľa ....................... 
*Nehodiace sa preškrtnite  
 
 
 
 
 

Potvrdenie prevzatia RPK: 
 
Dňa ..................  prevzal rezidentskú parkovaciu kartu č...................... platnú do ..................... 
 
                                            
                                        2. rezidentskú parkovaciu kartu č...................... platnú do ..................... 
 
 

                                                                                                                                                                           
............................................. 

                                                                                                                             Podpis rezidenta 


