Rezidentská parkovacia karta
1.

Je neprenosná, umožňuje parkovanie vozidla na určených parkovacích miestach

2.

Rezidentská parkovacia karta je určená pre fyzickú osobu, ktorá má evidovaný trvalý pobyt v
rezidentskej zóne, alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne na základe platnej nájomnej
zmluvy alebo LV nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica. (v zmysle §
10 odst. č.3. ) v meste Banská Štiavnica a súčasne je ako vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ
vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla, alebo je splnomocnený užívateľ motorového vozidla.

3.

Do rezidentskej zóny patria ulice : Antona Pécha, Starozámocká, Námestie sv. Trojice, Horná ružová,
Malá okružná, Dolná ružová, Botanická, Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom,
Novozámocká, Strieborná, Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Radničné námestie: nádvorie
„banského domu“, Ing. Štefana Višňovského, Jána Palárika, Samuela Mikovíniho, Viery Václavekovej,
Farská, Staromestská, Pod Červenou studňou, Daniela Licharda, Jána Bottu, Katova, Vodárenská,
Úvozná, Dolná Resla, Jaroslava Augustu, Martina Kukučína, Horná Resla, Akademická, Jána Hollého,
Kammerhofská

4.

Rezidentská PK umožňuje parkovanie a odstavovanie vozidla na regulovaných parkovacích miestach.
Vymedzený úsek platnosti je priamo uvedený na rezidentskej PK.
Rezidentovi možno vydať na 1 bytovú jednotku 1 rezidentskú PK, na ktorej môžu byť uvedené
maximálne dve EČV.

5.
6.

Parkovanie je možné len s jedným vozidlom s viditeľne umiestnenou RPK.

7.

S rezidentskou parkovacou kartou je možné parkovať v čase od 18:00 – 07:00 hod. na parkovacích
miestach s časovo obmedzeným státím.

8.
Rezidentská parkovacia karta so zľavou 50 % bude vydaná ŤZP osobe a ŤZP osobe so sprievodcom po
predložení platného preukazu, alebo osobe ŤZP, ktorá býva v spoločnej domácnosti a má v nej trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla.
9. Rezidentská parkovacia karta so zľavou 50 % bude daná darcovi krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej
Jánskeho plakety, po predložení dokladu totožnosti a dokladu preukazujúceho jeho vlastnícky vzťah
k nehnuteľnosti.

Postup pri vybavení žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty
1.
Žiadosť o vydanie rezidentskej PK (zverejnená na stránke mesta) sa podáva v podateľni MsÚ Klientske centrum MsÚ Banská Štiavnica s príslušnými dokladmi.
2.
K žiadosti o vydanie rezidentskej PK je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál k
nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu):
2.1 preukaz totožnosti - iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje 1,
2.2 technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť rezidentská PK
vydaná.
3.
Po posúdení splnenia podmienok pre vydanie rezidentskej PK vystaví zamestnanec Klientskeho centra
MsÚ Banská Štiavnica žiadateľovi platobný doklad na úhradu rezidentskej PK.
4.

Parkovacia karta bude vystavená obratom po zaplatení úhrady.

