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I. ÚČEL 

Smernica primátora určuje podmienky vydania parkovacej karty mesta Nováky. 
 

 

II. POJMY A SKRATKY 

PK – parkovacia karta 

k. ú. – katastrálne územie 

IS – informačný systém 
 

 

III. POSTUP 

Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o vydanie parkovacej karty, ktorá je prílohou tejto 

internej smernice.  

Nárok na vydanie PK má žiadateľ:  

 

- fyzická osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom na Námestí SNP v obytných 

domoch so súpisným číslom 615/19, 616/21 a 125, alebo na základe zhodnotenia 

individuálnych skutočností žiadateľa o PK, ktorú posúdi primátor mesta Nováky. 

Zároveň žiadateľ o PK je aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla a ktorý 

nemá záväzky po splatnosti voči mestu Nováky, resp. voči organizáciám zriadených 

mestom Nováky. 

- fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, ktorá má sídlo, prevádzku, alebo miesto 

podnikania v bezprostrednej blízkosti parkovacej plochy v intraviláne mesta Nováky 

(parcela registra C, parcelné číslo 9/1, o výmere 2148 m2, k. ú. Nováky, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1057), t. j. Námestie SNP č. 615/19, 616/21, 125 a 179, alebo na 

základe zhodnotenia individuálnych skutočností žiadateľa o PK, ktorú posúdi primátor 

mesta Nováky. Zároveň žiadateľ o PK je aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového 

vozidla a ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Nováky, resp. voči 

organizáciám zriadených mestom Nováky. 

- pri výdaji PK je žiadateľ povinný predložiť tieto doklady, resp. musí byť v súlade s 

vyššie uvedenými podmienkami: 

a) technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť I, alebo II), v ktorom je 

žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 

ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude 

vyznačené na PK. 

b) technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť I, alebo II), v ktorom je 

žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO 

podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať 

služby  operatívneho   leasingu   a  s ktorou   má   žiadateľ   uzatvorenú   zmluvu 
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o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu na nárok na vydanie PK 

žiadateľ preukáže uzatvorenou zmluvou o operatívnom leasingu. 
 

- PK bude vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Platnosť PK sú 3 roky. Právo 

držiteľa PK je obmedzené na dobu platnosti karty. Po skončení platnosti PK je 

žiadateľ v prípade záujmu o PK podať novú žiadosť. Zmenu údajov, resp. podmienok 

na vydanie PK je povinný držiteľ PK v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť mestu 

Nováky, ktoré vydalo príslušnú PK, v opačnom prípade parkovacia karta zanikne. 

- mesto Nováky je povinné si viesť databázu vydaných PK v príslušnom IS.  
 

   
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

- Smernica primátora nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022. 

- Za oboznámenie zamestnancov s internou smernicou zodpovedajú vedúci oddelení 

v zmysle organizačného poriadku. 
 

 

V. SÚVISIACE NORMY A PREDPISY 

- Zákon NR SR č. „135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)“ 

- Zákon NR SR č. 8/2009 „O cestnej premávke na pozemných komunikáciách“ vrátane 

neskorších zmien a úprav 

- Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

- Vyhláška MV SR 30/2020 Z.z. „O dopravnom značení“ 
 

 

VI. ROZDEĽOVNÍK 

- Hlavný kontrolór mesta 

- Sekretariát prednostu a primátora 

- Vedúci oddelení mestského úradu 

- Náčelník mestskej polície 
 

 

VII. PRÍLOHY 
- Žiadosť o vydanie parkovacej karty 

 
 

Vypracoval Posúdil Posúdil Schválil 
Meno a priezvisko: 

Anton Horný 

Meno a priezvisko: 

Ing. Ján Martina 

Meno a priezvisko: 

 

Meno a priezvisko: 

Ing. Dušan Šimka 

Dátum: 16.12.2021 Dátum: 20.12.2021 Dátum: Dátum: 21.12.2021 

Funkcia: 

Vedúci oddelenia VaRM 

Funkcia: 

Prednosta MsÚ 

Funkcia: 

 

Funkcia: 

Primátor mesta 

Podpis: 

 

 

Podpis: Podpis: Podpis: 

 


