
Žiadosť o vydanie predplatnej PK 

Ako registrovaný používateľ portálu datamesta.martin.sk môžete požiadať o vydanie predplatnej 

parkovacej karty a to vo svojom mene alebo v mene zastupovanej osoby (právnickej ale aj fyzickej). v  

1. Prihláste sa použitím prihlasovacieho mailu a hesla do Mojej zóny 

2. Kliknite v pravom hornom rohu na ikonu používateľa a vyberiete si osobu, v menej ktorej 

budete žiadosť podávať 

3. Na formulári žiadosti vyberiete prepínačom kategóriu PK  (pre tento prípad 

ABONENTSKÁ=PREDPLATNÁ) 

4. Prepínačom ZŤP zvolíte či si uplatňujete zľavu na PK z titulu vlastníctva EPP a ZŤP 

5. Prepínačom zvolíte vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu 

6. Zadáte EVČ vozidla, pre ktoré chcete kartu vydať  

7. Z číselníka vyberiete typ pohonu motorového vozidla 

8. Fotoaparátom zhotovíte alebo zo súboru priložíte fotokópiu oboch strán veľkého osvedčenia 

o evidencii a technickom stave vozidla a v prípade uplatnenia úľavy na základe EPP a ZŤP aj 

fotokópie týchto dokladov 

Klepnutím na  prejdete na daľšiu stranu formulára 

Tu sa automaticky dotiahla Vaša adresa a v druhej časti vyplníte adresu miesta pre ktorú chcete 

požiadať o vystavenie PK. 

Z číselníkov typov kariet vyberiete Vami požadovaný typ karty (ponúknu sa Vám len tie typy 

kariet, ktoré sú na danej adrese dostupné). 

Rozhodnutie o type PO/FO ako aj o priznaní zľavy na základe vlastníctva Európskeho 

parkovacieho preukazu je predmetom schvaľovacieho konania. 

V prípade, že ste prešli všetkými krokmi a vyplnili správne všetky požadované polia, bude aktivované 

tlačidlo ODOSLAŤ, po stlačení ktorého sa Vaša žiadosť o registráciu odošle. O tejto skutočnosti 

budete notifikovaný do Vami uvedeného mailu. V prípade, že v procese schvaľovania bude potrebné 

preukázanie ďalších skutočností, budete k tomu rovnako vyzvaný prostredníctvom mailu. 

Po schválení žiadosti Vás opäť notifikačný e-mail vyzve k úhrade ceny PK. Túto skutočnosť si viete 

overiť aj v zóne parkovacích kariet na aktuálnom stave žiadosti PK. V prípade schválenia sa zmení 

stav a zároveň na zeleno podfarbí tlačidlo na Platbu. Po jeho stlačení máte možnosť zaplatiť 

prostredníctvom Platobnej brány alebo si prevziať platobné údaje a platbu realizovať iným Vami 

zvoleným spôsobom. 

 

 

 


