
                                         Číslo parkovacej karty     ........................... 

v zmysle Prevádzkového poriadku Turiec, a.s.  

Žiadosť o vystavenie (predĺženie platnosti)  predplatnej 

parkovacej karty - PPK  

 
K žiadosti je potrebné k nahliadnutiu predložiť:  
   - občiansky preukaz 
   - živnostenský list alebo výpis z OR 
   - osvedčenie o evidencii vozidla.  
   

Meno, priezvisko (Obchodné meno): .............................................................................. 

Vyplní Žiadateľ/Organizácia 

Bydlisko (Sídlo): ....................................................................................... PSČ: ................... 

č. OP (IČ DPH): ...........................................     IČO: ........................................................... 

Telefonický kontakt: ............................................. e-mail: ................................................. 
 
* Počet kariet:   1    2    3    4    5   a      viac  ............ 

* zóna:   1       2        3       4       5      6    PU– parkovacie ulice    CM – celé mesto 

(*hodiace sa zakrúžkujte) 

Číslo pôvodnej karty: ............................................................................................. 

Neprenosná PK  na EČV:........................................................................... 
 

Doba platnosti

   90 dňová od........................do.................................../vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

: 30 dňová od ...................... do ................................../vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

             Ročná                                   do   31.12. ..................../vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Vážený zákazník, 
spoločnosť TURIEC,a.s. ako prevádzkovateľ Martinského parkovacieho systému týmto oznamuje, že od 25.5.2018 
sú v sídle spoločnosti a na webovom sídle www.parkovaniemartin.sk k dispozícii  nové Zásady ochrany osobných 
údajov pre zákazníkov spoločnosti TURIEC,a.s. s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 

V Martine, dňa  ..................................              ....................................................... 
                                podpis žiadateľa (pečiatka) 

/vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o vystavenie predplatnej parkovacej karty - PPK  

Prijal dňa:........................................................................ 

Cena za parkovné :......................................................€      

Žiadosť prijal:.................................................................. 

http://www.parkovaniemartin.sk/�


 

 
Predplatená parkovacia karta  (PPK) 

 
Poučenie: 

1. Predplatná parkovacia karta (PPK) je neprenosná

2. 

. Platí výlučne pre motorové 
vozidlo s evidenčným číslom, na ktoré bola pridelená na základe podanej 
žiadosti. 

3. 

Magnetická parkovacia karta, ktorá bola vydaná v rokoch 2006-2019, alebo je 
vydaná v roku 2020, je platná iba s nalepenou parkovacou nálepkou na ľavom 
bočnom zadnom skle z vnútornej strany (na malé okienko) motorového vozidla 
pre kalendárny rok 2020. 

4. PPK Vás oprávňuje stáť na jednom spoplatnenom parkovacom mieste v 
parkovacích zónach, resp. ulici v Martinskom parkovacom systéme (MPS) mesta 
Martin, na ktorú bola vydaná. PPK Vás  oprávňuje parkovať na vyznačených 
parkovacích miestach v parkovacích zónach (PZ) v MPS mesta Martin, pre ktorú 
PZ bola vydaná. 

Vodič parkujúceho vozidla je povinný nalepiť parkovaciu nálepku, ak ju mal 
vydanú k PPK pre rok 2020, na motorové vozidlo (podľa bod. 2) a vystaviť PPK na 
viditeľnom mieste (na palubnej doske) pre účely kontroly na spoplatnených 
parkovacích miestach. 

5. Platnosť ročnej predplatnej parkovacej karty je do konca kalendárneho roka, t.j. 
do 31. decembra.  
 

Potvrdzujem oboznámenie sa s horeuvedenými podmienkami a prevzatie 
parkovacej karty, nálepky, ak boli vydané pre rok 2020. Poučeniu som porozumel (a). 
 
 
 
V Martine, dňa.................... Meno a priezvisko ..................................... Podpis.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

                                 Číslo parkovacej karty     ........................... 

v zmysle Prevádzkového poriadku Turiec, a.s.  

Žiadosť o vystavenie (predĺženie platnosti) rezidentskej 

predplatnej  parkovacej karty - RPPK 

K žiadosti je potrebné k nahliadnutiu predložiť:  

- platný občiansky preukaz (trvalý pobyt)  
alebo 
- doklad o prechodnom pobyte (prechodný pobyt) 
- osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz  (evidovaný len na rezidenta - 
rezidentské miesto) 
 
Bývajúci – rezident  môže žiadať o vystavenie RPPK iba v prípade, ak spĺňa podmienku 
trvalého alebo prechodného pobytu na uvedenej adrese.  
   
Vyplní Žiadateľ

Meno, priezvisko: ..................................................................................................................................... 

 (bývajúci - rezident)  

Bydlisko: ...................................................................................................... PSČ:..................................... 

č. OP: ................................................... 

Ulica: ................................................ súp. č. ................. orien. č. .......................  č. bytu .................... 

Rezidentské miesto: 

Telefonický kontakt: ..................................... 
 
* zóna:   1       2         3         4         5         6         PU– parkovacie ulice     

(*hodiace sa zakrúžkujte) 

Neprenosná PK  na EČV:............................................................................ 

Číslo pôvodnej karty: ............................................................................................. 
 
Doba platnosti: do   31.12. ...........  /vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Vážený zákazník, 
spoločnosť TURIEC,a.s. ako prevádzkovateľ Martinského parkovacieho systému týmto oznamuje, že od 25.5.2018 
sú v sídle spoločnosti a na webovom sídle www.parkovaniemartin.sk k dispozícii  nové Zásady ochrany osobných 
údajov pre zákazníkov spoločnosti TURIEC,a.s. s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V Martine, dňa  ..................................              ............................................................. 
                                                            podpis žiadateľa (pečiatka)  
 

/vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o vystavenie rezidentskej predplatnej  parkovacej karty – RPPK 

Prijaté dňa: ..................................................................... 

Cena za parkovné :.......................................................€        

Žiadosť prijal:................................................................... 

http://www.parkovaniemartin.sk/�


 

 
Rezidentská  parkovacia karta  (RPPK) 

 
Poučenie: 

1. Parkovacia karta (RPPK) je neprenosná

2. 

. Platí výlučne pre motorové vozidlo 
s evidenčným číslom, na ktoré bola pridelená na základe podanej žiadosti. 

3. RPPK Vás oprávňuje stáť na jednom spoplatnenom parkovacom mieste v 
parkovacích zónach, resp. ulici v Martinskom parkovacom systéme (MPS) mesta 
Martin, na ktorú bola vydaná. RPPK Vás  oprávňuje parkovať na vyznačených 
parkovacích miestach v parkovacích zónach (PZ) v MPS mesta Martin, pre ktorú 
PZ bola vydaná. 

Vodič parkujúceho vozidla je povinný vystaviť RPPK na viditeľnom mieste (na 
palubnej doske) pre účely kontroly na spoplatnených parkovacích miestach. 

4. Platnosť ročnej parkovacej karty je do konca kalendárneho roka, t.j. do 31. 
decembra.  
 

Potvrdzujem oboznámenie sa s horeuvedenými podmienkami a prevzatie 
parkovacej karty, ak boli vydané pre rok 2020. Poučeniu som porozumel (a). 
 
 
 
V Martine, dňa....................Meno a priezvisko..................................Podpis.......................... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Číslo parkovacej karty     ......................... 

v zmysle Prevádzkového poriadku Turiec, a.s.  

Žiadosť o zmenu na parkovacej karte 

 
K žiadosti je potrebné  k nahliadnutiu predložiť:   
   - občiansky preukaz 
   - osvedčenie o evidencii vozidla 
   - pôvodnú kartu. 

Meno, Priezvisko (Obchodné meno):.................................................................................................... 

Vyplní Žiadateľ 

Bydlisko (Sídlo): ......................................................................................................PSČ: ......................... 

Číslo OP ( IČO): ......................................................................... 

Telefonický kontakt: ................................................................. 

 
Číslo parkovacej karty: ........................................................... 

* zóna:   1       2         3       4       5      6    PU– parkovacie ulice    CM – celé mesto 

(*hodiace sa zakrúžkujte) 

1. Zmena EČV: 

Druh zmeny: 

 Pôvodné EČV ................................................... 

 Nové EČV .........................................................          

2. Zmena ZÓNY: 

 Pôvodná zóna .................................................. 

 Nová zóna  ........................................................ 
 
Doba platnosti: do   31.12. ...........  /vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Vážený zákazník, 
spoločnosť TURIEC,a.s. ako prevádzkovateľ Martinského parkovacieho systému týmto oznamuje, že od 25.5.2018 
sú v sídle spoločnosti a na webovom sídle www.parkovaniemartin.sk k dispozícii  nové Zásady ochrany osobných 
údajov pre zákazníkov spoločnosti TURIEC,a.s. s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
V Martine, dňa  ..................................              ....................................................... 
                               podpis žiadateľa (pečiatka) 

 
/vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o zmenu na parkovacej karte 

Prijaté dňa: .............................................................. 

Poplatok za zmenu EČV: .......................................€            

Žiadosť prijal:............................................................ 

http://www.parkovaniemartin.sk/�


                                                                                 

                                          Číslo parkovacej karty     ........................... 

Žiadosť o vydanie novej parkovacej karty z dôvodu krádeže, 

straty alebo poškodenia (na základe prešetrenia

 v zmysle Prevádzkového poriadku Turiec, a.s.  

)   

K žiadosti je potrebné  k nahliadnutiu predložiť:   
   - občiansky preukaz 
   - osvedčenie o evidencii vozidla 
   - pôvodnú kartu. 

Meno, Priezvisko (Obchodné meno):.................................................................................................... 

Vyplní Žiadateľ 

Bydlisko (Sídlo): .................................................................................................PSČ: .............................. 

Číslo OP ( IČO): ........................................................................ 

Telefonický kontakt: ................................................................. 

 
Číslo pôvodnej karty: ............................................................................... 

Dôvod vydania novej karty: .................................................................................. 

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

Zablokovať pôvodnú kartu:           ÁNO                  NIE 

Neprenosná PK  na EČV:........................................................................... 
* zóna  1       2         3       4       5      6    PU– parkovacie ulice    CM – celé mesto 

(*hodiace sa zakrúžkujte) 
 
Doba platnosti: do   31.12. ...........    /vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Vážený zákazník, 
spoločnosť TURIEC,a.s. ako prevádzkovateľ Martinského parkovacieho systému týmto oznamuje, že od 25.5.2018 
sú v sídle spoločnosti a na webovom sídle www.parkovaniemartin.sk k dispozícii  nové Zásady ochrany osobných 
údajov pre zákazníkov spoločnosti TURIEC,a.s. s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
V Martine, dňa  ..................................              ....................................................... 
                                podpis žiadateľa (pečiatka) 

/vyplní pracovník Turiec, a.s./ 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o zmenu na parkovacej karte 

Prijaté dňa: ............................................................................... 

Poplatok za stratu, krádež parkovacej karty:.......................€ 

Žiadosť prijal:  ...........................................................................                            

http://www.parkovaniemartin.sk/�
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