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Žiadosť o vrátenie časti úhrady za parkovanie v rezidentskej zóne Krasňany 

 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

Telefónne číslo:  

E-mail:  

 

Žiadam o (vyplňte iba jednu z možností): 

 

1. ☐ vrátenie 50% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé 

motorové vozidlo v domácnosti 

2. ☐ vrátenie 50% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za druhé 

motorové vozidlo v domácnosti 

3. ☐ vrátenie 100% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé 

vozidlo v domácnosti pre rodinu s troma a viac deťmi do 18 rokov veku dieťaťa 

4. ☐ vrátenie 100% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé 

vozidlo v domácnosti s príslušníkom nasadeným v teréne u jednotky požiarnej ochrany 

alebo posádky vozidiel záchrannej zdravotnej pomoci alebo hliadky policajného zboru 

5. ☐ vrátenie 100% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé 

vozidlo v domácnosti so seniorom vo veku 65 a viac rokov 
Čestne prehlasujem, že senior (vyplňte meno a priezvisko) ............................................................................... 

narodený dňa (vyplňte dátum narodenia) .................................................... so mnou žije v jednej domácnosti. 

 
Žiadam o vyplatenie: 

☐ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu /IBAN/ 

kód 

krajiny 

kontrolné 

číslo 

kód 

banky 

predčíslo 

účtu 

číslo 

účtu 

                        

 

☐ v hotovosti, nie som vlastníkom bankového účtu 

 

 
Poznámky: 

- vrátenie poplatku podľa bodov 1 a 2 je možné iba za obdobie od 1.1.2022 do 31.03.2023 (v alikvotnej výške 

zaplateného poplatku pre HM SR do 31.03.2022) 

- prvé vozidlo je vozidlo, ktoré je nahlásené rezidentom konkrétnej domácnosti, pričom iné vozidlo v danej 

domácnosti nebolo zaregistrované v systéme PAAS. Druhé vozidlo je vozidlo, ktoré prislúcha ku konkrétnej 

domácnosti, v ktorej žije iný člen s vozidlom  už zaregistrovaným v systéme PAAS 

- 18. rok dieťaťa je dovŕšenie tohto veku v roku zaplatenia poplatku pre HM SR 

 

Prílohy: 

- kópie rodných listov detí podľa bodu 3 

- potvrdenie zamestnávateľa o tom, že člen domácnosti je príslušníkom nasadeným v teréne u jednotky požiarnej 

ochrany alebo posádky vozidiel záchrannej zdravotnej pomoci alebo hliadky policajného zboru podľa bodu 4 

- súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa 

- kópia potvrdenia o zaplatení pri bodoch 1 až 5 
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Čestné vyhlásenie: 

Čestne vyhlasujem, že v prípade vrátenia časti poplatku zo strany HM SR za rezidentskú parkovaciu parku, vrátim 

mestskej časti Bratislava-Rača na jej požiadanie alikvotnú časť z vráteného poplatku za rezidentskú parkovaciu 

kartu. 

 

Beriem na vedomie, že finančné prostriedky na základe tejto žiadosti mi budú uhradené zo strany mestskej časti 

Bratislava-Rača až po pripísaní finančných prostriedkov na účet mestskej časti Bratislava-Rača zo strany Hlavného 

mesta SR Bratislavy za úhrady za rezidentské parkovacie karty pre HM SR.  

 

 

 

V Bratislave dňa         

  podpis žiadateľa 

 

 

 


