Príloha č. 2
Žiadosť o vydanie rezidentskej karty

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. 2/ 2019 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 250 € / 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 150 € / 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 150 € / na rok

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

Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto žiadosti sú spracúvané na vopred
vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
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osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sa nachádzajú na
web stránke spoločnosti www.teplomodra.sk
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
Súčasne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené osobné údaje v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné, v prípade
uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za tým spôsobenú škodu.

V Modre, dňa .................................

.........................................
Podpis žiadateľa

Žiadosť prevzal dňa .................... a originály overil : podpis za prevádzkovateľa .....................................
Prevádzkovateľ : TEPLO MODRA, s.r.o., so sídlom: Šúrska 5, 900 01 Modra, IČO: 43 805 426, zapísaný v OR
OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48881/B

Potvrdenie prevzatia RPK:

Dňa .................. prevzal 1. rezidentskú parkovaciu kartu č...................... platnú do ...........................

2. rezidentskú parkovaciu kartu č...................... platnú do ............................
.............................................
Podpis rezidenta
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