PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA
Parkovisko MŠK ŢILINA, a.s.
 platené parkovisko,
 nestráţené parkovisko s organizovanou prevádzkou,
 parkovisko monitorované bezpečnostným systémom, ktorý slúţi na kontrolu majetku
prevádzkovateľa a nie na ochranu majetku tretích osôb,
 určené výlučne pre osobné motorové vozidlá do 3,5 t bez prívesu resp. návesu
(výnimku tvoria autobusy, ktorých vstup na parkovisko odsúhlasí prevádzkovateľ)
čl. I
PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom parkoviska je spoločnosť: MŠK Ţilina, a.s., IČO: 36 419 320, so sídlom:
Športová 9, 01001 Ţilina
čl. II
ČAS ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY


pondelok – nedeľa, 0.00 h. – 24.00 h. (nonstop)
čl. III
PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PARKOVISKA

Vzťah prevádzkovateľa a uţívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom
uţívateľa do priestoru parkoviska a prevzatím parkovacej karty. Končí sa výjazdom vozidla z
parkoviska po zaplatení poplatku za poskytované sluţby.
UŢÍVATEĽ JE OPRÁVNENÝ:
a) zaparkovať vozidlo na určenom parkovacom mieste,
b) parkovať v priestore parkoviska počas potrebnej doby,
c) vyuţívať priestor parkoviska výlučne z dôvodu parkovania,
d) ţiadať daňový doklad o zaplatení za poskytnuté sluţby.
UŢÍVATEĽ JE POVINNÝ:
a) dodrţiavať prevádzkový poriadok parkoviska,
b) vybrať si parkovací lístok pri vjazde do priestorov parkoviska a starostlivo ho
uschovať,
c) riadiť sa pri pohybe po parkovisku dopravným značením, resp. poverenou osobou
prevádzkovateľa,
d) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, vziať si z vozidla všetky cenné predmety,
e) opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť, aby sa ţiadna osoba a ani zvieratá
nezdrţiavali vo vnútri vozidla počas doby parkovania,
f) zaplatiť parkovací poplatok pred odchodom z parkoviska, pred nastúpením do vozidla
a to v automatickej pokladni,
g) oznámiť prevádzkovateľovi poruchu parkovacieho systému, ako aj spôsobenie škody
prevádzkovateľovi alebo tretej osobe,
h) pri strate parkovacieho lístka nahlásiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi parkoviska a
uhradiť poplatok za stratu parkovacieho lístka podľa platného cenníka,
i) uhradiť škody, ktoré spôsobí inému uţívateľovi, alebo prevádzkovateľovi parkoviska.

čl. IV
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁZDKOVATEĽA PARKOVISKA
PREVÁDZKOVATEĽ JE POVINNÝ:
a) zabezpečiť prevádzku parkoviska podľa prevádzkového poriadku, v súlade s
ostatnými všeobecne platnými predpismi,
b) umoţniť zákazníkovi oboznámiť sa s cenami za poskytované sluţby zverejnením na
viditeľnom mieste pred vstupom na parkovisko,
c) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, ktorých rozmery
sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bolo parkovisko projektované.
PREVÁDZKOVATEĽ JE OPRÁVNENÝ:
a) poţadovať od uţívateľa dodrţiavanie tohto prevádzkového poriadku,
b) uzavrieť parkovisko resp. jeho časť na základe rozhodnutia prevádzkovateľa,
c) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá
platným právnym predpisom o cestnej premávke a ostatným vozidlám, ktoré môţu
poškodiť majetok iných uţívateľov, alebo prevádzkovateľa,
d) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, resp. dať pokyn na jeho odtiahnutie na
náklady uţívateľa, ak uţívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom, ak
uţívateľ zaparkuje vozidlo takým spôsobom, ţe tvorí prekáţku v premávke v priestore
parkoviska,
e) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú uţívateľ spôsobí prevádzkovateľovi, alebo
tretej osobe v priestoroch parkoviska.
čl. V
ZODPOVENOSŤ ZA ŠKODU
Prevádzkovateľ:
a) prevádzkovateľ nezodpovedá uţívateľovi za škody vzniknuté v priestoroch parkoviska
spôsobené treťou osobou, vrátane krádeţe vozidla alebo jeho častí, spôsobené treťou
osobou,
b) prevádzkovateľ neručí za odloţené veci vo vozidle, ktoré sa beţne vo vozidle
neukladajú, taktieţ neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla.
čl. VI
BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY V PRIESTOROCH PARKOVISKA
V priestore parkoviska je zakázané:
a) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,
b) zdrţovať sa v priestoroch parkoviska bez platného parkovacieho lístka,
c) umiestňovať akékoľvek iné predmety ako motorové vozidlá,
d) vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru vozidla.
čl. VII
CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Aktuálny cenník za poskytovanie sluţieb je prílohou tohto prevádzkového poriadku. Je
zverejnený na tabuli pri vjazde do parkoviska.

V Ţiline dňa 30.03.2017
Prevádzkovateľ: MŠK Ţilina, a.s.

