UVJETI ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE
PRAVNE OSOBE
Podnositelj zahtjeva prilaže slijedeće:
1. DOKAZ O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U ZONI NAPLATE PARKIRANJA
- fotokopija: izvatka o vlasništvu poslovnog prostora iz zemljišnih knjiga (ne starije od 6 mjeseci)
ili ugovora o zakupu poslovnog prostora ili izvadak iz registra ili upisnika što ga
vodi nadležno tijelo
2. DOKAZ DA IMA VOZILO U VLASNIŠTVU ILI LEASINGU (pravna osoba je vlasnik ili korisnik leasinga)
- fotokopija prometne dozvole

Dokaz o korištenju poslovnog
prostora

Dokaz o registraciji vozila

PPK na rok

1.A. ZK IZVADAK
Vlasnik – pravna osoba
Adresa poslovnog prostora

1 – 12 mjeseci
2. PROMETNA DOZVOLA

1.B. UGOVOR O ZAKUPU
Zastupnik – pravna osoba
Adresa poslovnog prostora
Trajanje ugovora o zakupu

Registarska oznaka vozila
Pravna osoba (vlasnik ili korisnik)

1 – 12 mjeseci
do isteka ugovora o
zakupu (max. 12 mj.)

1.C. IZVADAK IZ REGISTRA ILI
UPISNIKA

NAPOMENE:

 uz dokumente koji se prilažu za izdavanje povlaštene parkirališne karte podnositelj zahtjeva dužan
je dati originalne dokumente na uvid
 povlaštena parkirališna karta izdaje se pravnoj osobi koji je ujedno i vlasnik/korisnik vozila
 ako je fizička osoba koja je član društva, direktor, prokurist ili zaposlenik u pravnoj osobi vlasnik
poslovnog prostora kojega koristi pravna osoba, bez sklopljenog ugovora o zakupu ili izvatka iz
registra ili drugog upisnika, pravnoj osobi se ne može izdati povlaštena parkirališna karta za vozilo
koje je registrirano na pravnu osobu
 ako pravna osoba koristi vozilo koje je registrirano na fizičku osobu ili drugu pravnu osobu (osim
leasinga gdje je pravna osoba korisnik leasinga), za to vozilo se ne može izdati povlaštena
parkirališna karta

Podnošenjem zahtjeva za povlaštenu parkirališnu kartu i predajom potrebne dokumentacije podnositelj zahtjeva daje izričitu suglasnost
društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici Zagrebparking da poduzme sve radnje vezane za obradu podataka iz priložene dokumentacije u
svrhu izdavanja povlaštene parkirališne karte, kao i sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika s povlaštenim uvjetima
korištenja javnih gradskih parkirališta s naplatom.
Predajom dokumentacije i preuzimanjem povlaštene parkirne karte korisnik potvrđuje da je obaviješten o namjeri korištenja podataka iz
priložene dokumenatacije.
Društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking se obvezuje da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu izdavanja
povlaštene parkirališne karte, kao i sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika s povlaštenim uvjetima korištenja javnih
gradskih parkirališta s naplatom.

