MESTO NOVÁ BAŇA
Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta
v meste Nová Baňa
1. Parkovacie plochy
1.1.

Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre osobné motorové vozidlá
kategórie Ml na parkoviskách mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2. Spoločné zásady
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta je možné vydať na základe podanej
žiadosti fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná
na individuálnu prepravu a je držiteľom parkovacieho preukazu v zmysle § 17 zákona
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorá má trvalý pobyt v lokalite,
kde žiada o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta.
Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:
nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia na vyhradenie
parkovacieho
miesta,
v požadovanej lokalite sa voľné parkovacie miesto na vyhradenie nenachádza.
Povolenie sa vydáva pre jedno motorové vozidlo.
Vyhradené parkovacie miesto bude označené trvalým dopravným značením: zvislou
dopravnou značkou IP 16 - vyhradené parkovisko s vnoreným symbolom E 15 a
dodatkovou tabuľkou s textom E12, kde bude uvedené evidenčné číslo vozidla, na ktoré
sa povolenie vydáva a vodorovným dopravným značením V lOd. Vyobrazenie a farebné
vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení musí zodpovedať
ustanoveniam a obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavkám príslušných
technických predpisov.
Osadenie dopravného značenia je žiadateľ povinný zabezpečiť do 30 dní od doručenia
určenia dopravného značenia. Realizáciu dopravného značenia v zmysle určenia
zabezpečia na základe objednávky žiadateľa Technické služby mesta Nová Baňa, ako
správca miestnych komunikácií.
Mesto Nová Baňa si vyhradzuje právo v prípade potreby rozhodnúť o zmene určeného
dopravného značenia s ohľadom na zmeny organizácie dopravy na parkovisku.
Finančné náklady na označenie a zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta znáša
žiadateľ.
Dopravné značenie je žiadateľ povinný udržiavať v zmysle vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-2povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek
zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie vyhradeného parkovacieho
miesta. V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých
bolo vydané povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta a skutočnosťou, bude
vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu,
bez
náhrady zrušené.
2.10. Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany mesta z dôvodov:
- neoznámenia povoľujúcemu orgánu zmenu údajov alebo skutočností rozhodných pre
užívanie vyhradeného parkovacieho miesta,
zmeny dopravnej politiky na území mesta.
2.9. Držiteľ povolenia je

3. Záverečné ustanovenia

Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta nadobudnú
platnosť a účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom.
3.2. Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta boli schválené
mestským zastupiteľstvom dňa 28.05.2014 uznesením č. 40/2014.
3.1.
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V Novej Bani, dňa 28.05.2014
primátor mesta

MESTO NOVÁ BAŇA
ŽIADOSŤ
O POVOLENIE VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA A
URČENIE POUŽITIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
v zmysle § 3 odseku 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov.

ÚDAJE O OSOBE S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Preukaz osoby s ŤZP* alebo preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom* číslo:
Platnosť do:

Preukaz v zmysle § 17 zákona 447/2008 Z. z. číslo:
Platnosť do:

ÚDAJE O OSOBE SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBU S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

SITUOVANIE VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA, ÚDAJE O VOZIDLE
Parkovacie miesto bude vyhradené na parkovisku mesta, na ulici:

Pri bytovom dome súpisné číslo:

Vchod číslo:

Vyhradené pre vozidlo typu:

Evidenčné číslo:

Dôvod žiadosti......................................................................................................................................................

*Nehodiace sa prečiarknite

V Novej Bani, dňa ............................
podpis
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Prílohy:
•

•
•
•

Fotokópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom
Fotokópia parkovacieho preukazu v zmysle § 17 zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla, resp. technického preukazu motorového vozidla
Kótovaný situačný nákres vyhradeného parkovacieho miesta a dopravného značenia

