Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2 a § 6 a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 8/2016
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky státia vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Fiľakovo.

I.
Časť
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo a o dani za užívanie
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
§1
Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

Na účel tohto VZN sa vymedzujú nasledovné pojmy:
a) verejným priestranstvom sú všetky miestne a účelové komunikácie, ďalej verejnosti voľne
prístupné pozemky, spevnené plochy a parkoviská, verejná zeleň, ktoré sú vo vlastníctve Mesta
Fiľakovo, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak,
b) miestna a účelová komunikácia je všeobecne prístupná a užívaná ulica s výnimkou tých, ktorým
prechádzajú štátne cesty, je určená na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov a chodcov
v miestnej doprave,
c) vozidlo zahrňuje všetky vozidlá poháňané vlastným motorom, prípadne k nemu pripojené
nemotorové vozidlo (príves, náves), ďalej nemotorové vozidlo,
d) základné rozdelenie vozidiel je určené prílohou č. 1. k zákonu č. 725/2004 Z. z. (o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) zatrieďujú vozidlá do 11 základných kategórií a to nasledovne:
Kategória L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,
Kategória M – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu
osôb,
Kategória N – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu
nákladov,
Kategória O – prípojné vozidlá,
Kategória T – kolesové traktory,
Kategória C – pásové traktory,
Kategória R – prípojné vozidlá traktorov,
Kategória S – traktormi ťahané vymeniteľné stroje,
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e)
f)
g)
h)
i)

Kategória P – pracovné stroje,
Kategória LS – snežné skútre,
Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií.
Každá základná kategória vozidiel sa ďalej rozdeľuje do podkategórií (podľa obsahu motora,
jeho výkonu a nosnosti motorového vozidla).
parkovanie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu nákupu,
návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu),
odstavenie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa nepoužíva
(spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska prípadne v sídle prevádzkovateľa),
zastavenie – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie
alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,
státie – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
držiteľom vozidla je fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická
osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla
osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.
§2
Priestory na parkovanie a odstavenie motorových vozidiel

1) Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích plôch:
a) verejné parkoviská
b) vyhradené parkovacie miesta – na základe povolenia mesta Fiľakovo
c) miestne komunikácie, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanovením zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
d) ostatné verejné priestranstvá, ktoré spĺňajú požiadavky na státie vozidiel a státie vozidiel
nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo normou,
e) parkoviská vybudované na vlastnom pozemku,
2) Na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, je zakázané
zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel.
3) Umiestňovanie prenosných plachtových garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom
priestranstve a ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest,
a to aj v prípade vyhradených parkovísk je zakázané,
4) Umiestňovanie plechových garáží pre osobné motorové vozidlá (kategórie M1 - vozidlo kategórie
M1, najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac
deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t. Vozidlá
zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť
obmedzený na jedno, t.j. miesto na sedenie vodiča ) na verejnom priestranstve je povolené len

súhlasom mesta.1 Sadzba dane za umiestnenie prenosnej plechovej garáže do 20 m2 pre osobné
vozidlo (kategórie M1) na vyhradených miestach je upravená vo VZN o miestnych daniach
a poplatkoch.

§3
Parkovanie na verejných priestranstvách
1) Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Fiľakovo
je zakázané vozidlám týchto kategórií 1:
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Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto
vozidlá
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a) nákladné automobily (N1 ktorých dĺžka presahuje 5 m, N2, N3),
b) autobusy (M2, M3)
c) prípojné vozidlá (O2, O3, O4),
d) zvláštne vozidlá (§ 3 ods. 2 zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších zmien)
2) Zákaz parkovania vozidiel uvedených v § 3 ods. 1 tohto VZN je určené dopravnou značkou
IP27a a IP27b (začiatok a koniec zóny s dopravným obmedzením).
3) Parkovanie a státie vozidiel uvedených v § 3 ods. 1 bod b) tohto VZN v Meste Fiľakovo na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách je povolené v odôvodnených prípadoch,
ak sa jedná o turistické autobusy (turistické autobusy za účelom návštevy mesta a okolia) a
pokiaľ to nie je v rozpore s ustanovením tohto VZN a zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke.
4) V odôvodnených prípadoch možno požiadať Mesto Fiľakovo o vydanie súhlasu na trvalé
parkovanie pre vozidlá uvedené v § 3 ods. 1 tohto VZN na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách. Súhlas v takýchto prípadoch udeľuje primátor na základe
odporúčania komisie ochrany verejného poriadku a dopravy.
Takéto parkovanie sa považuje za vyhradené parkovacie miesto podľa tohto VZN. Poplatok za
vyhradené parkovacie miesto bude vypočítaný podľa platného cenníka (podľa typu žiadateľa
a podľa výmery plochy určenej na vyhradené parkovanie).

§4
Vyhradené parkovacie miesta
1) Mesto Fiľakovo môže podľa ustanovenia § 2 bod. 1 písm. b) tohto VZN vyhradiť parkovacie
miesto na verejných priestranstvách a na miestnych komunikáciách, ak parkovanie nie je
v rozpore s ustanovením zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
a) vyhradenie pre potreby fyzických osôb v blízkosti ich bydliska,
b) vyhradenie pre potreby právnických a fyzických osôb, oprávnených na podnikanie
v blízkosti ich prevádzok,
c) vyhradenie pre fyzickú osobu, držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím
preukazom, prípadne pre osobu, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou
takéto preukazy a má trvalý pobyt na adrese držiteľa preukazu.
2) Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta tvoria prílohu č. 1 tohto
VZN.
3) Tvar parkovacích boxov pre vyhradené parkovanie je obdĺžnik s rozmermi 5,0 m x 2,5 m ( dĺžka
x šírka), takže celková plocha je 12,5 m2,
4) Tvar parkovacích boxov pre vyhradené parkovanie pre ZŤP a ZŤP-S je obdĺžnik s rozmermi
5,0 m x 3,5 m( dĺžka x šírka), takže celková plocha je 17,5 m2,
5) V Meste Fiľakovo je obmedzené parkovanie pre nákladné vozidlá nad 3,5 t a autobusy okrem
vyhradených priestorov a je určené dopravnou značkou IP24a2 (začiatok zóny s dopravným
obmedzením) a dopravnou značkou2 IP24b (koniec zóny s dopravným obmedzením) na
príjazdových komunikáciách do mesta Fiľakovo.
6) Držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel s nosnosťou nad 3,5 t,
špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a
odstavovanie svojich vozidiel vo vlastných alebo na tento účel určených priestoroch.
7) Držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel s nosnosťou do 3,5 t, (okrem vozidiel M1 a
L)2 sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie svojich vozidiel vo vlastných alebo na
tento účel určených priestoroch.
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Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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8) Za bežnú údržbu a vzhľad vyhradeného parkoviska, alebo parkovacieho miesta zodpovedá jeho
užívateľ.
§5
Spoplatnenie vyhradeného parkovacieho miesta – Sadzba dane
1) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva mesto určí v eurách za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý kalendárny deň.
2) Sadzba dane je za vyhradené parkovacie miesto pre:
a) fyzické osoby (občania) v blízkosti svojho bydliska 0,080 eura za 1 m2 a deň,
pričom ročná výška dane za vyhradené parkovanie je v sume 365,00 € za jedno parkovacie
miesto o ploche 12,5 m2
b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v blízkosti ich prevádzok 0,080 eura
za 1 m2 a deň,
pričom ročná výška dane za vyhradené parkovanie je v sume 365,00 € za jedno parkovacie
miesto o ploche 12,5 m2
c) fyzické osoby, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom, prípadne
osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou takéto preukazy, ktorá má
trvalý pobyt na adrese držiteľa preukazu 0,038 eura za 1 m2 a deň,
pričom ročná výška dane za vyhradené parkovanie je v sume 242,72 € za jedno parkovacie
miesto o ploche 17,5 m2
d) fyzické osoby, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom a so
zníženou mobilitou (vozičkár) prípadne osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou
vlastniacou takéto preukazy, ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa preukazu 0,000 eura
za 1 m2 a deň,
pričom ročná výška dane za vyhradené parkovanie je v sume 0,00 € za jedno parkovacie
miesto o ploche 17,5 m2

II.
Časť
O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo
§6
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje dočasné parkovanie motorových
vozidiel kategórie M13 (vozidlá kategórie M1, najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu
sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a
celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre
stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t.j. miesto na sedenie
vodiča ), prípojné vozidlá kategórie O13 (prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou
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hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg) na vymedzenom území mesta Fiľakovo t.j. na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií (všeobecne prístupné a užívané ulice) a na parkoviskách vo
vlastníctve Mesta Fiľakovo.
§7
Parkovanie na vymedzenom území mesta Fiľakovo
1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií
a parkoviská, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Fiľakovo nasledovne:
a) lokalita č. 1 –
miestna komunikácia na ul. Radničnej so šikmým a pozdĺžnym státím
od budovy Mestského úradu až po križovatku ulíc Radničná-Malá,
b) lokalita č. 2 –
parkovisko s kolmým státím oproti Mestskému úradu,
c) lokalita č. 4 –
miestna komunikácia na ul. Rázusovej s pozdĺžnym státím od
križovatky ulíc Rázusova-Hlavná až po križovatku ulíc RázusovaVajanského,
d) lokalita č. 5 –
parkovisko s kolmým státím za Slovenskou poštou,
e) lokalita č. 6 –
parkovisko so šikmým státím mimo komunikácie II/571 na ulici
Hlavnej oproti Mestskej knižnici a Mestskému vlastivednému múzeu,
f) lokalita č. 7 –
parkovisko so šikmým státím mimo komunikácie II/571 na ulici
Hlavnej pri križovatke ulíc Hlavná-Biskupická oproti vjazdu z ulice
Biskupickej,
g) lokalita č. 8 –
parkovisko s kolmým státím na Námestí padlých hrdinov,
h) lokalita č. 9 –
parkovisko s kolmým státím pred Gymnáziom,
i) lokalita č. 10 – parkovisko so šikmým státím na ulici Biskupickej oproti VÚB,
j) lokalita č. 11 – parkovisko s kolmým státím na ulici Biskupickej pred VÚB,
k) lokalita č. 12 – parkovisko s kolmým státím pri križovatke ulíc BiskupickáMládežnícka.
2) Dočasné parkovanie vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo je možné na miestach
označených zvislou dopravnou značkou IP 17a (Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím)
s dodatkovou tabuľou E 12 (Dodatková tabuľa s textom s uvedením doby dočasného parkovania
a výšky úhrady za dočasné parkovanie) a vodorovným dopravným značením.

§8
Správa a údržba vymedzeného územia mesta Fiľakovo na dočasné parkovanie
1) Správu a údržbu vymedzeného územia mesta Fiľakovo na dočasné parkovanie motorových vozidiel
vykonáva príspevková organizácia mesta Verejnoprospešné služby, Farská lúka č. 3, 986 01
Fiľakovo. Správca vymedzeného územia mesta Fiľakovo na dočasné parkovanie je právnickou
osobou poverenou mestom Fiľakovo výberom úhrad za dočasné parkovanie.
2) Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom Mesta Fiľakovo (§ 6a,
ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách). Právnická osoba poverená výberom
úhrad za parkovanie v zmysle § 3, ods. 1) výnosy z úhrad za dočasné parkovanie po vyúčtovaní
predaja so sprostredkovateľmi predaja prevedie na účet Mesta Fiľakovo jedenkrát mesačne
v termíne vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3) Výška príspevku Mesta Fiľakovo pre správcu na výkon činností podľa § 3, ods. 1) sa určuje vo
výške 50 % výnosu z úhrad za dočasné parkovanie.
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§9
Podmienky dočasného parkovania
1) Za dočasné parkovanie na vymedzenom území mesta Fiľakovo sa platí úhrada za dočasné
parkovanie motorových vozidiel. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi nevracia. Za
dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo vymedzenú dobu sa úhrada neplatí.
2) Doba vymedzená na dočasné parkovanie motorových vozidiel za úhradu okrem štátnych sviatkov
je nasledovná:
a) pondelok – piatok od 07.00 hod. do 17.00 hod.
b) sobota od 07.00 hod. do 12:00 hod.
3) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta
Fiľakovo je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ úhrady“).
4) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vyberá na jedno parkovacie miesto a
dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel je:
a) neprenosná ročná parkovacia karta s platnosťou od dátumu vydania do konca kalendárneho
roka, v ktorom bola karta vydaná,
b) papierový parkovací lístok s dobou platnosti 1, 2, 3,...hodín,
c) elektronický (SMS) parkovací lístok.
5) Neprenosná ročná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla - časovo neobmedzené
státie na voľných parkovacích miestach, ktorého evidenčné číslo a doba platnosti sú uvedené na
tejto karte.
6) Papierový parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie vozidla - časovo obmedzené státie na
voľných parkovacích miestach po dobu vyznačenú na tomto lístku.
7) Elektronický (SMS) parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie vozidla - časovo obmedzené
státie na voľných parkovacích miestach po dobu uvedenej v spätnej SMS správe.
8) Platnú parkovaciu kartu alebo platný papierový parkovací lístok je platiteľ úhrady povinný
umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné
z vonkajšej strany vozidla.
9) Od platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené vozidlá:
a) použité v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú
osobu so zdravotným postihnutím,
b) použité v súvislosti s prepravou osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ZŤP-S a ZŤP
súčasne označené osobitným označením O1 s právom prednostnej jazdy4,
c) kategórie L,
d) lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným označením O3,
e) vo vlastníctve Mesta Fiľakovo a jeho organizácií.
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§ 10
Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie
1) Úhradu uvedenú v § 9, ods. (4), písm. a) zaplatí platiteľ úhrady vopred v pokladnici správcu
vymedzeného územia na dočasné parkovanie v zmysle § 8, ktorý vydá potvrdenie o úhrade (daňový
doklad).
2) Úhradu uvedenú v § 9, ods. 4), písm. b) zaplatí platiteľ úhrady u zmluvných sprostredkovateľov
predaja parkovacích lístkov. Parkovacie lístky budú vyhotovené vo forme štítkov priamo na mieste
predaja na prenosnej tlačiarni vybavenej internými hodinami a kalendárom (možnosť
automatického vloženia aktuálneho dátumu a času). Sprostredkovateľ predaja parkovacích lístkov
vydá potvrdenie o úhrade (daňový doklad).
3) Zmluvu o sprostredkovaní predaja parkovacích lístkov uzatvára správca vymedzeného územia na
dočasné parkovanie ako osoba poverená výberom úhrad za dočasné parkovanie v zmysle § 8, ods.
1). Prevádzka sprostredkovateľa predaja parkovacích lístkov musí byť viditeľne označená nadpisom
„PREDAJ PARKOVACICH LISTKOV“.
4) Úhradu uvedenú v § 9, ods. 4), písm. c) zaplatí platiteľ úhrady zaslaním SMS správy bezodkladne
po zaparkovaní v predpísanom tvare na určené telefónne číslo. Vzor predpísaného tvaru SMS
a telefónne číslo sa nachádza na informačnej tabuli v blízkosti dopravného značenia. Následná
spätná SMS správa s uvedením doby platnosti potvrdzuje, že parkovné bolo zaplatené – tzv.
elektronický parkovací lístok.
5) Výšky úhrad uvedených v § 9, ods. 4) písm. a), b), c) sa určujú nasledovne:
a) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná fyzickým osobám: 21,00 €,
b) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná právnickým osobám: 21,00 €,
c) papierový parkovací lístok: 0,50 €/hod.
d) elektronický (SMS) parkovací lístok: 0,60 €/hod.
6) Od úhrady za dočasné parkovanie sú oslobodení držitelia diamantovej Janského plakety.
§ 11
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území mesta
Fiľakovo vykonávajú:
a) primátor mesta
b) poverení zamestnanci Mestského úradu vo Fiľakove
c) hlavný kontrolór mesta Fiľakovo
d) Mestská polícia mesta Fiľakovo
e) poslanci MZ mesta Fiľakovo v rozsahu svojich právomocí daných zákonom o obecnom
zriadení.

§ 12
Priestupky a sankčné opatrenia
1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov sa
dopustí platiteľ úhrady, ktorý pri dočasnom parkovaní motorovým vozidlom:
a) nerešpektuje zvislé a vodorovné dopravné značky a porušuje povinnosti ustanovené týmto
nariadením mesta a obsadí vyhradené parkovacie miesto
b) parkuje mimo vyznačeného parkovacieho miesta alebo tvorí prekážku v premávke parkoviska,
c) nepoužíva platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu oprávňujúca na tomto mieste
stáť (neumiestni platný doklad o zaplatení úhrady podľa § 9, ods. 8) a nepredloží ho ani
kontrolnému orgánu oprávneného na výkon kontrolnej činnosti podľa § 11, platba nie je
zaregistrovaná v elektronickom systéme SMS parkovania).
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2) Príslušníci Mestskej polície mesta Fiľakovo a poverení zamestnanci Mestského úradu vo Fiľakove
sú oprávnení za priestupky podľa § 12, ods. 1) uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže Mesto Fiľakovo uložiť sankcie podľa osobitných
predpisov5
§ 13
Zodpovednosť za škodu a riešenie sporov
1) Mesto Fiľakovo ani organizácia vykonávajúca správu a údržbu vymedzeného územia na dočasné
parkovanie v meste Fiľakovo podľa § 8, ods. 1) nezodpovedá za stratu, poškodenie a zničenie
motorového vozidla, odstaveného na vyznačenom parkovacom mieste spôsobené treťou osobou
a neručí ani za veci odložené vo vozidle.
2) Organizácia vykonávajúca správu a údržbu vymedzeného územia na dočasné parkovanie v meste
Fiľakovo podľa § 8, ods. 1) ručí za všetky škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci pri svojej
pracovnej činnosti.
3) Parkovacie miesta vyznačené na vymedzenom území mesta Fiľakovo na dočasné parkovanie nie sú
strážené.
4) Pre právne vzťahy medzi Mestom Fiľakovo alebo organizáciou vykonávajúcou správu a údržbu
vymedzeného územia na dočasné parkovanie v meste Fiľakovo podľa § 8, ods. 1) a platiteľom
úhrady podľa § 9, ods. 3) t.j. užívateľom vyznačených parkovacích miest na vymedzenom území
na dočasné parkovanie v meste Fiľakovo platí právo SR a to aj v prípade, že platiteľom - užívateľom
je cudzinec.
5) V prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou medzi platiteľom úhrady podľa § 9,
ods. 3) t.j. užívateľom vyznačených parkovacích miest na vymedzenom území mesta Fiľakovo
a Mestom Fiľakovo alebo organizáciou vykonávajúcou správu a údržbu vymedzeného územia na
dočasné parkovanie v meste Fiľakovo podľa § 8, ods. 1) strany sú oprávnení riešiť spor v zmysle
príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
§ 14
Záverečné ustanovenia
1) Prijatím tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 08/2012 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom úseku mesta Fiľakovo zo dňa 28. 06. 2012.
2) Povolenia na umiestnenie sklápacej plachtovej garáže vydané pred účinnosťou tohto VZN strácajú
platnosť dňom 31. 12. 2016.
3) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený dňa 13.06.2016.
4) Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením MsZ č. 49/2016/B
dňa 29.06.2016.
5) Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 30.06.2016.
6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20.07.2016.

Mgr. Attila AGÓCS, PhD.
primátor mesta
5

§27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. j) a l) a a § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1 k VZN č. 8/2016
Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
1. Vyhradené parkovacie miesto
1.1 Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre:
a) osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu
cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča)
1.2 Počet vyhradených miest bude minimálne 1 (jedno) parkovacie miesto nezávisle od kapacity
parkoviska a maximálne 5 % z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích
pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej príslušným dopravným značením.
1.3. Kapacita jednotlivých existujúcich parkovacích miest a pridružených parkovacích pásov je
znázornená v pasporte parkovacích miest. Pasport parkovacích miest je nedeliteľnou súčasťou tohto
VZN.
Prehľad o počte parkovacích miest je nasledovný:
Názov ulice
Kapacita parkoviska
počet vyhradených
parkovacích miest
Ul. Daxnerova
12 parkovacích miest
1
Farská lúka
145 parkovacích miest
7
Ul. Štúrova
32 parkovacích miest
2
Námestie Slobody
65 parkovacích miest
3
Ul. 1. Mája
20 parkovacích miest
1
Ul. Školská
6 parkovacích miest
1
Ul. Hollého
20 parkovacích miest
1
Ul. Sládkovičova
98 parkovacích miest
5
Ul. Parková
73 parkovacích miest
4
Ul. Záhradnícka
36 parkovacích miest
2
1.4 Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, hlavne v prípadoch pokiaľ by
rozmery vozidla bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších parkovacích miest.
2. Spoločné zásady
2.1 Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať na 1 (jeden) byt, jedno sídlo alebo
jednu prevádzkareň, pre jedno osobné motorové vozidlo (kategória M1) ktorého vlastník, držiteľ alebo
užívateľ má trvalý alebo prechodný pobyt v Meste Fiľakovo v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko
žiada:
•
•
•
•

pre fyzickú osobu na dobu určitú v blízkosti jeho bydliska,
pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu na dobu určitú v blízkosti
sídla prevádzky,
pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu na dobu určitú za účelom
podnikania,
pre držiteľa preukazu ZŤP s parkovacím preukazom alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom
alebo osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP s parkovacím
preukazom alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa
takéhoto preukazu na dobu 3 roky.
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2.2 Vyhradené parkoviská podľa ustanovení ods. 2.1 sa označujú podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke:
•
•
•
•

dopravnou značkou IP 16,
dodatkovou tabuľkou E13 s evidenčným číslom vozidla,
počet miest – v prípade viacerých vyhradených miest vedľa seba,
vodorovným dopravným značením V 10d,
v prípade vyhradeného parkoviska pre občanov so zníženou mobilitou bude dopravná značka
IP 16 so symbolom vozičkára a V 10d + symbol vozičkára

2.2 Povolenia pre vyhradenie parkovacieho miesta sa budú vydávať v termíne začatia užívania
verejného priestranstva od 15. marca do 15. novembra. Žiadosti na vyhradenie nových parkovacích
miest podané po 15. októbri sa budú vybavovať do dátumu 15. marca nasledujúceho roka.
2.3 Finančné náklady na zriadenie, údržbu príp. odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta, znáša
držiteľ povolenia. Fyzická osoba, fyzická osoba s oprávnením na podnikanie a právnická osoba je
povinná uhradiť poplatok jednorazovo podľa platného cenníka prevádzkových a technických služieb
Verejnoprospešných služieb Fiľakovo (ďalej len VPS Fiľakovo) na účet alebo do pokladne VPS
Fiľakovo so sídlom Farská lúka 3, 986 01 FIĽAKOVO.
2.4 Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 15 pracovných dní od úhrady poplatku na
zabezpečenie realizácie, údržby a odstránenia dopravného značenia.
2.5 Po ukončení užívania verejného priestranstva za účelom vyhradeného parkovania držiteľovi
povolenia bude vrátená časť finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na zriadenie
vyhradeného parkovacieho miesta – náklady na osadenie nosnej konštrukcie zvislého dopravného
značenia označujúceho vyhradené miesto a informatívnej dopravnej značky č. IP16 – Parkovacie miesto
s vyhradeným státím.
2.5 Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené
parkovacie miesta. Na nosnej konštrukcii zvislého dopravného značenia označujúceho vyhradené
miesto, bude možné umiestniť jednu značku č. IP16 – Parkovacie miesto s vyhradeným státím, jednu
dodatkovú tabuľku č. E7 – Smerová šípka a maximálny počet 4 kusy dodatkových tabuliek s
evidenčným číslom motorového vozidla. Vyhradené miesto bude vyznačené vodorovným dopravným
značením č. V10d jeden krát a samostatne počas celej doby platnosti povolenia.
2.6 Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek zmenu
údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkoviska.
2.7 O vyhradené parkovisko možno požiadať len podľa vopred stanoveného zoznamu lokalít, ulíc a
parkovísk, ktorý tvorí prílohu tohto VZN (Príloha č. 1 - Pasport parkovacích miest) .
2.9 Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:
•
•
•

a) je neúplná,
b) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho
miesta,
c) v požadovanej lokalite sa na parkovisku voľné parkovacie miesto k vyhradeniu nenachádza.
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2.10 Platnosť povolenia zanikne zrušením zo strany Mesta Fiľakovo z nasledovných dôvodov:
•
•
•
•
•
•

•

zmeny alebo úpravy súvisiacej legislatívy a právnych predpisov,
užívania povoleného vyhradeného parkoviska v rozpore s miestnou úpravou cestnej premávky
vykonanej dopravným značením,
zmeny organizácie dopravy na parkovisku, pridruženom parkovacom páse alebo v zóne
vymedzenej k státiu,
osadenia akejkoľvek dopravnej zábrany (sklápací parkovací kôl, rám a pod.) na vyhradenom
parkovisku,
nesplatenia úhrady vyrubenej miestnej dane za vyhradené parkovacie miesto v zákonom
stanovenej lehote,
na vyhradenom parkovisku nedodržiavania platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Fiľakovo o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na
území mesta Fiľakovo,
neoznámenia povoľujúcemu orgánu zmien údajov alebo skutočností rozhodných pre užívanie
parkoviska.

2.11 Platnosť povolenia zanikne z nasledovných dôvodov:
•
•

úmrtím majiteľa vyhradeného parkovacie miesta,
alebo z iného dôvodu na základe písomnej žiadosti majiteľa vyhradeného parkovacie miesta.

Platnosť povolenia zanikne dňom zrušenia povolenia vyhradeného parkoviska vydaného Mestom
Fiľakovo. Dopravné značenie označujúce vyhradené parkovisko bude odstránené v lehote do 5
pracovných dní od prevzatia Oznámenia o zrušení povolenia vyhradeného parkoviska.
2.12 V prípade dočasnej miestnej úpravy organizácie dopravy v danej lokalite, napr. pri výkopových
prácach v mieste vyhradeného parkovania a pod., je žiadateľ túto zmenu povinný akceptovať.

3. Postup
Žiadateľ si prevezme formulár „ Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/FO OP/PO - nové / predĺženie “
alebo „ Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu - nové / predĺženie “ na Mestskom úrade
Fiľakovo, oddelení výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, prípadne si vytlačí formulár z internetovej stránky
Mesta Fiľakovo. Vyplnený formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami doručí do podateľne
mestského úradu alebo pošle poštou na adresu Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.
Povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa budú posudzovať a vydávať podľa poradia podania
žiadosti.
3.1 Fyzická osoba v blízkosti svojho bydliska
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska predložiť:
a) trvalý pobyt v lokalite parkoviska – predloží platný občiansky preukaz,
b) prechodný pobyt v lokalite alebo v oblasti parkoviska – predloží platnú nájomnú zmluvu (v
tomto prípade povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta sa vydáva na dobu
určitú v závislosti od dĺžky predloženej nájomnej zmluvy,
c) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla (M1) - úplná fotokópia
osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla, alebo ak je užívateľom osobného
motorového vozidla, zmluva alebo čestné vyhlásenie o zverení motorového vozidla k jeho
užívaniu na súkromné účely,
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d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže
uviesť maximálne 2 parkoviská v jednej lokalite.

3.2 Fyzická osoba, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom, prípadne osoba,
ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou takéto preukazy, ktorá má trvalý pobyt
na adrese držiteľa preukazu
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska spĺňať:
a) trvalý pobyt v lokalite, oblasti parkoviska – predloží platný občiansky preukaz,
b) prechodný pobyt v lokalite parkoviska – predloží platnú nájomnú zmluvu (v tomto prípade
povolenie na užívanie vyhradeného parkovacie miesta sa vydáva na dobu určitú v závislosti od
dĺžky predloženej nájomnej zmluvy,
c) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s parkovacím preukazom vydaným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny – fotokópia preukazu zdravotne ťažko postihnutého a fotokópia
parkovacieho preukazu,
d) je držiteľom osobného motorového vozidla - úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného
motorového vozidla,
e) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže
uviesť max. 2 parkoviská v jednej lokalite.

3.3 Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska spĺňať:
a) identifikačné údaje – názov, sídlo, IČO, DIČ, osobu splnomocnenú k podaniu
žiadosti a prevzatiu povolenia a na prebratie písomnosti,
b) trvalé bydlisko osoby oprávnenej na podnikanie, sídlo právnickej osoby alebo sídlo jej
prevádzkarne, alebo miesta podnikania v lokalite – potvrdenie o trvalom pobyte, fotokópia
dokladu preukazujúceho vzťah k sídlu alebo k prevádzkarni právnickej osoby (list vlastníctva,
nájomná zmluva a pod.) v lokalite, trvalé bydlisko zamestnanca, člena štatutárneho alebo
kontrolného orgánu v lokalite – predloží platný občiansky preukaz,
c) je držiteľom osobného motorového vozidla – úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného
motorového vozidla,
d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže
uviesť max. 2 parkoviská v jednej lokalite.
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Tlačivo č. 1

Žiadateľ (ka) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): .........................................................................................................................................
Bydlisko / Adresa firmy: Ulica :.................................................................................. číslo domu :.................. PSČ : .......................
Mesto : ..................................................................................................................................... Tel. č. / mobil: .................................................
IČO : .....................................................
Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/FO OP/PO - nové / predĺženie
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 12,5 m2 = 5 m x 2,5 m)
na dobu od ..................................................

do ...................................... (konca príslušného roka)

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude osobne
zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Bydlisko: .............................................................................................................................. PSČ : ..................................
Mesto: ...................................................................... Tel. č. / mobil : .............................................................................

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K NOVEJ žiadosti je potrebné priložiť:
1. fotokópiu technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. fotokópiu občianskeho preukazu / fotokópia výpisu zo živnostenského úradu, respektíve z obchodného registra
3. čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž v meste
4. nákres situácie a presné vyznačenie požadovaného miesta pre vyhradené parkovanie
5. pri prechodnom pobyte platná nájomná zmluva
Pri PREDĹŽENÍ povolenia je potrebné :
V lehote 60 dní pred skončením platnosti povolenia k žiadosti priložiť:
1. fotokópiu technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
Upozornenie pre žiadateľa
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené vo „VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE
MESTA FIĽAKOVO č. 8/2015 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakova, o dani za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Fiľakovo “ schválených uznesením mestského zastupiteľstva č. ______zo dňa _______, ktoré sú voľne dostupné na
internetovej
stránke
www.filakovo.sk.
Finančné
náklady
na
označenie
a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ.

Vo Fiľakove, dňa

.......................................................
podpis žiadateľa
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
bydlisko dotknutej osoby
týmto prehlasujem, že som bol/a / v zmysle § 6,11,15,16 a 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený /á/ o právach dotknutej osoby,
súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je
Mesto Fiľakovo.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Mestskému úradu Fiľakovo na
spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- prenájom parkovacieho miesta
- zmena prenájmu parkovacieho miesta
- ukončenie prenájmu parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka

Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko (aj predchádzajúce a rodné),
adresa, dátum narodenie, rodné číslo, číslo OP

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol/tla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Vo Fiľakove, dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé bydlisko: ..................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
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Tlačivo č. 2

Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): .........................................................................................................................................
Bydlisko / Adresa firmy: Ulica :.................................................................................. číslo domu :.................. PSČ : .......................
Mesto : ..................................................................................................................................... Tel. č. / mobil: .................................................
IČO : .....................................................

Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/FO OP/PO - zmena
Žiadam o zmenu povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : ............................................................................. zo
dňa: ........................... z dôvodu : .................................................................................................................................
k termínu : ............................
STARÉ ÚDAJE :
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... ....................pred domom číslo: .........................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 12,5 m2 = 5 m x 2,5 m)
na dobu od : ................................ do : ...................................
NOVÉ ÚDAJE :
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 12,5 m2 = 5 m x 2,5 m)
na dobu od : ................................ do : ...................................
Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude osobne
zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Bydlisko: .............................................................................................................................. PSČ : ..................................
Mesto: ...................................................................... Tel. č. / mobil : .............................................................................
Ostatné podmienky pôvodného rozhodnutia zostávajú v platnosti bezo zmeny.
POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K ZMENE žiadosti je potrebné priložiť:
• Žiadosť z dôvodu zmeny umiestnenia parkovacieho miesta sa podáva s nakreslenou situáciou a presným vyznačením
nového miesta pre žiadané vyhradené parkovanie.
• Žiadosť z dôvodu zmeny žiadateľa, vozidla, EČV a termínu sa podáva s priloženou fotokópiou nového technického
preukazu vozidla.
Upozornenie pre žiadateľa
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené vo „VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE
MESTA FIĽAKOVO č. 8/2015 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Fiľakovo “ schválených uznesením mestského zastupiteľstva č. ______zo dňa _______, ktoré sú voľne dostupné na
internetovej
stránke
www.filakovo.sk.
Finančné
náklady
na
označenie
a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ.

Vo Fiľakove, dňa

.......................................................
podpis žiadateľa
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
bydlisko dotknutej osoby
týmto prehlasujem, že som bol/a / v zmysle § 6,11,15,16 a 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený /á/ o právach dotknutej osoby,
súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je
Mesto Fiľakovo.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Mestskému úradu Fiľakovo na
spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- prenájom parkovacieho miesta
- zmena prenájmu parkovacieho miesta
- ukončenie prenájmu parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka

Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko (aj predchádzajúce a rodné),
adresa, dátum narodenie, rodné číslo, číslo OP

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol/tla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Vo Fiľakove, dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé bydlisko: ..................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................
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Tlačivo č. 3

Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): .........................................................................................................................................
Bydlisko / Adresa firmy: Ulica :.................................................................................. číslo domu :.................. PSČ : .......................
Mesto : ..................................................................................................................................... Tel. č. / mobil: .................................................
IČO : .....................................................

Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie pre FO/FO OP/PO - zrušenie
Žiadam o zrušenie povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : .......................................................................... zo
dňa: ....................... z dôvodu : ............................................................................................................................. k termínu :
............................
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici :..........................................................................................................pred domom číslo: ........................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 12,5 m2 = 5 m x 2,5 m)
na dobu od : ................................ do : ...................................

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K ZRUŠENIU žiadosti je potrebné priložiť:
• Pri úmrtí majiteľa vyhradeného parkovacie miesta je potrebné priložiť fotokópiu úmrtného listu spolu s parkovacím
preukazom a korešpondenčnou adresou pozostalého.
• Z iného dôvodu sa žiadosť podáva s priloženým parkovacím preukazom.
Upozornenie pre žiadateľa
Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené vo „VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE
MESTA FIĽAKOVO č. 8/2015 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Fiľakovo “ schválených uznesením mestského zastupiteľstva č. ______zo dňa _______, ktoré sú voľne dostupné na
internetovej
stránke
www.filakovo.sk.
Finančné
náklady
na
označenie
a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ.

Vo Fiľakove, dňa

.......................................................
podpis žiadateľa
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
bydlisko dotknutej osoby
týmto prehlasujem, že som bol/a / v zmysle § 6,11,15,16 a 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený /á/ o právach dotknutej osoby,
súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je
Mesto Fiľakovo.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Mestskému úradu Fiľakovo na
spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- prenájom parkovacieho miesta
- zmena prenájmu parkovacieho miesta
- ukončenie prenájmu parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka

Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko (aj predchádzajúce a rodné),
adresa, dátum narodenie, rodné číslo, číslo OP

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol/tla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Vo Fiľakove, dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé bydlisko: ..................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
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Tlačivo č. 4
Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul): .................................................................................................................................................................
v zastúpení (Meno, priezvisko, titul): ...................................................................................................................................................................
Bydlisko: Ulica :...................................................................................................................číslo domu :.................. PSČ : .......................
Mesto : ............................................................................................................................................. Tel. č. / mobil: ........................................

Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu - nové / predĺženie
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... ................. pred domom číslo: .........................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 17,5 m2 = 5 m x 3,5 m)
na dobu od...................................................

do...................................... (nasledujúceho roka)

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude osobne
zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Bydlisko: .............................................................................................................................. PSČ : ..................................
Mesto: ...................................................................... Tel. č. / mobil : .............................................................................
POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K NOVEJ žiadosti je potrebné priložiť:
1. fotokópiu technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. fotokópiu občianskeho preukazu
3. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ZŤP (obojstranne) - biely
4. fotokópiu park. preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (obojstranne) – Model Európskej únie (modrý)
5. posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu alebo
6. potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálny vozík
7. nakreslenú situáciou s presným vyznačením miesta pre vyhradené parkovanie
Pri PREDĹŽENÍ povolenia je potrebné :
V lehote 60 dní pred skončením platnosti povolenia k žiadosti priložiť:
1. fotokópiu technického preukazu motorového vozidla (obojstranne)
2. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ZŤP (obojstranne) - (biely)
3. fotokópiu park. preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (obojstranne) – Model Európskej únie (modrý)

Vo Fiľakove, dňa: .............................

.......................................................
podpis žiadateľa
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
bydlisko dotknutej osoby
týmto prehlasujem, že som bol/a / v zmysle § 6,11,15,16 a 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený /á/ o právach dotknutej osoby,
súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je
Mesto Fiľakovo.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Mestskému úradu Fiľakovo na
spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- prenájom parkovacieho miesta
- zmena prenájmu parkovacieho miesta
- ukončenie prenájmu parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka

Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko (aj predchádzajúce a rodné),
adresa, dátum narodenie, rodné číslo, číslo OP

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol/tla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Vo Fiľakove, dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé bydlisko: ..................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................
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Tlačivo č. 5
Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul): .................................................................................................................................................................
v zastúpení (Meno, priezvisko, titul): ...................................................................................................................................................................
Bydlisko: Ulica :...................................................................................................................číslo domu :.................. PSČ : .......................
Mesto : ............................................................................................................................................. Tel. č. / mobil: ........................................
Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu - zmena
Žiadam o zmenu povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : ......................................................................... zo
dňa: ........................... z dôvodu : ............................................................................................................................. k termínu :
............................
STARÉ ÚDAJE :
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 17,5 m2 = 5 m x 3,5 m)
na dobu od : ................................ do : ...................................
NOVÉ ÚDAJE :
Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 17,5 m2 = 5 m x 3,5 m)
na dobu od : ................................ do : ...................................

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude osobne
zodpovedný (á):
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................
Bydlisko: .............................................................................................................................. PSČ : ..................................
Mesto: ...................................................................... Tel. č. / mobil : .............................................................................
Ostatné podmienky pôvodného rozhodnutia zostávajú v platnosti bezo zmeny.

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K ZMENE žiadosti je potrebné priložiť:
• Žiadosť z dôvodu zmeny umiestnenia parkovacieho miesta sa podáva s nakreslenou situáciou a presným vyznačením
nového miesta pre vyhradené parkovanie.
• Žiadosť z dôvodu zmeny žiadateľa, vozidla, EČV a termínu sa podáva s priloženou fotokópiou nového technického
preukazu vozidla.

Vo Fiľakove, dňa: ............................

.......................................................
podpis žiadateľa
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
bydlisko dotknutej osoby
týmto prehlasujem, že som bol/a / v zmysle § 6,11,15,16 a 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený /á/ o právach dotknutej osoby,
súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je
Mesto Fiľakovo.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Mestskému úradu Fiľakovo na
spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- prenájom parkovacieho miesta
- zmena prenájmu parkovacieho miesta
- ukončenie prenájmu parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka

Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko (aj predchádzajúce a rodné),
adresa, dátum narodenie, rodné číslo, číslo OP

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol/tla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Vo Fiľakove, dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé bydlisko: ..................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
Rodné číslo: ........................................................................................................
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Tlačivo č. 6
Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul): .................................................................................................................................................................
v zastúpení (Meno, priezvisko, titul): ...................................................................................................................................................................
Bydlisko: Ulica :...................................................................................................................číslo domu :.................. PSČ : .......................
Mesto : ............................................................................................................................................. Tel. č. / mobil: ........................................

Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO
Vec

Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu - zrušenie
Žiadam o zrušenie povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : ........................................................................ zo
dňa: ....................... z dôvodu : ............................................................................................................................. k termínu :
............................

Vozidlo : obchodný názov :..................................................... ......... evidenčné číslo vozidla : .........................................
na ulici : ................................................................................... pred domom číslo: .............................................................
počet boxov/m2 : ............................ / ........................................ (1 box = 17,5 m2 = 5 m x 3,5 m)
na dobu od : ................................ do : ...................................

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA :
K ZRUŠENIU žiadosti je potrebné priložiť:
• Pri úmrtí majiteľa vyhradené parkovacie miesta je potrebné priložiť fotokópiu úmrtného listu spolu s parkovacím
preukazom a korešpondenčnou adresou pozostalého.
• Z iného dôvodu sa žiadosť podáva s priloženým parkovacím preukazom.

Vo Fiľakove, dňa ..............................

.......................................................
podpis žiadateľa
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul,
......................................................................................................................................................
bydlisko dotknutej osoby
týmto prehlasujem, že som bol/a / v zmysle § 6,11,15,16 a 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený /á/ o právach dotknutej osoby,
súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je
Mesto Fiľakovo.
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas Mestskému úradu Fiľakovo na
spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.
Vymedzený účel :
- prenájom parkovacieho miesta
- zmena prenájmu parkovacieho miesta
- ukončenie prenájmu parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka

Zoznam osobných údajov :

titul, meno a priezvisko (aj predchádzajúce a rodné),
adresa, dátum narodenie, rodné číslo, číslo OP

Doba platnosti súhlasu :

v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania
a zákonmi o účtovníctve a archívnictve

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol/tla dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Vo Fiľakove, dňa ........................................

.........................................................
podpis dotknutej osoby

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť:
Titul (y) : ............................................................................................................
Meno:..................................................................................................................
Priezvisko: ..........................................................................................................
Rodné priezvisko (aj u mužov): .........................................................................
Trvalé bydlisko: ..................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................
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