PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA

PLATENÉ PARKOVISKO S ORGANIZOVANOU PREVÁDZKOU

CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB
KAŽDÁ ZAČATÁ POLHODINA
DENNÝ LÍSTOK (7:00-22:00)
STRATA PARKOVACIEHO LÍSTKA

0,50 €
6,00 €
24,00 €

V PRÍPADE NAPLNENOSTI PARKOVISKA OPUSTIŤ PRIESTOR GARÁŽE DO 10 MINÚT PO VJAZDE.
VÝJAZD Z PARKOVISKA JE MOŽNÝ AJ PO 22:00 HODINE, PO UHRADENÍ PARKOVNÉHO

V PRÍPADE PORUCHY PARKOVACIEHO SYSTÉMU VOLAJTE DISPEČING: +421 903 465 470
1. Čas organizovanej prevádzky parkoviska
1.1. Pre vjazd na parkovisko
Parkovacia zóna č.1 – podzemná garáž
1.PP (vstup na základe jednorazového
parkovacieho lístka, parkovacej karty
alebo PIN kódu)
Pondelok – nedeľa 7:00 – 22:00 (okrem
štátnych sviatkov)

e) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vo vnútri žiadne cennosti a predmety.
f) opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť,
aby sa žiadna osoba nezdržovala
vo vnútri vozidla počas doby parkovania,
g) na vyzvanie sa preukázať prevádzkovateľovi alebo zamestnancovi súkromnej
bezpečnostnej služby jednorazovým
parkovacím lístkom alebo vydanou
Parkovacia zóna č.2 – podzemná garáž 2.
parkovacou kartou,
a 3.PP (vstup len na základe parkovacej
h) za parkovanie zaplatiť parkovací poplatok
karty alebo PIN kódu)
pred odchodom z parkoviska v parkovaPondelok – nedeľa 00:00 – 24:00
com automate umiestnenom na
parkovisku,
1.2. Pre výjazd z parkoviska
i) opustiť s vozidlom priestor parkoviska
do 10 minút od úhrady parkovacieho
Parkovacia zóna č.1
poplatku, pri prekročení tohto časového
– podzemná garáž 1.PP
limitu doplatiť parkovací poplatok
Pondelok – nedeľa 00:00 – 24.00
v automatickej platobnej stanici
j) pri výjazde z priestoru parkoviska počkať,
Po 22:00 hod. je priestor podzemnej garáže
kým sa závora za vychádzajúcim vozidzatvorený a zákazníkovi bude umožnený
lom zavrie, a použiť jednorazový parkovací
výjazd z objektu po zavolaní službukonajúcelístok alebo parkovaciu kartu v prípade,
ho pracovníka SBS prostredníctvom komuak sa závora automaticky sama neotvorí,
nikátora z výjazdového terminálu a uhradení
parkovného na parkovacom automate.
k) pri strate jednorazového parkovacieho
lístka predložiť určenej osobe poverenej
Parkovacia zóna č.2
prevádzkovateľom parkovacieho domu
– podzemná garáž 2. a 3.PP
svoj preukaz totožnosti, osvedčenie
Pondelok – nedeľa 00:00 – 24:00
o technickej spôsobilosti motorového
vozidla, uhradiť na mieste poplatok
2. Práva a povinnosti užívateľa parkoviska
za stratu parkovacej karty v súlade
Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa
s platným cenníkom,
tohto prevádzkového poriadku začína vjazl) uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojim
dom užívateľa do priestoru parkoviska, prekonaním iným užívateľom alebo
vzatím parkovacieho lístka alebo vjazdom
prevádzkovateľovi parkoviska,
za vstupnú rampu. Končí sa výjazdom vom) v prípade naplnenia počtu parkovacích
zidla z parkoviska po zaplatení poplatku
miest, ktoré signalizuje informačná tabuľa
v parkovacom automate za poskytované
umiestnená na príjazdovom vstupe
služby alebo použitím parkovacej karty.
na parkovisko ako i informačné tabule
nachádzajúce sa na danom podlaží,
Užívateľ je oprávnený:
musí návštevník urýchlene opustiť
a) zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom
priestor postupom podľa bodu j)
parkovacom boxe,
a využiť parkovacie miesta v okolí,
b) k opusteniu priestoru parkoviska použiť
n) v prípade poruchy parkovacieho systému
vyznačené dopravné označenie,
volať dispečing tel. +421 903 465 470.
c) parkovať na parkovisku po dobu, ktorú
sám uzná za vhodnú počas doby
3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
prevádzky,
parkoviska
d) využívať priestor parkoviska výlučne
za účelom parkovania.
Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečovať prevádzku parkoviska
Užívateľ je povinný:
v zmysle tohto prevádzkového poriadku,
a) dodržiavať Prevádzkový poriadok
v súlade s ostatnými všeobecne platnými
parkoviska BASTION OC,
a známymi predpismi,
b) pri vjazde do priestoru parkoviska počkať, b) upozorniť užívateľa o naplnení kapacity
kým sa závora za vchádzajúcim vozidlom
parkoviska pred vstupom, neumožniť
zavrie, vybrať si jednorazový parkovací
zaparkovanie väčšieho počtu vozidiel,
lístok a starostlivo ho uschovať, alebo
ako je oficiálna kapacita,
ak bola jeho vozidlu pridelená parkovacia
c) umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s prekarta alebo PIN kód, priložiť ju na označevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky
né miesto,
a s cenami za poskytované služby
c) pri vjazde na parkovisko, ako aj pri pohybe
zverejnením na viditeľnom mieste,
v jeho priestore sa riadiť podľa dopravnéd) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel, ako
ho značenia, navigačných a informačných
osobné motorové vozidlá, vozidlám
značiek, dodržiavať max. povolenú rýchs prívesným vozíkom, taktiež vozidlám,
losť 10km/hod., pri akomkoľvek státí na
ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu,
mieste vypnúť motor,
pre ktoré je parkovisko projektované
d) neparkovať vozidlo na mieste,
a motocyklom.
ktoré na to nie je vyhradené,

Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) požadovať od zákazníka dodržiavanie
tohto prevádzkového poriadku,
b) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám,
ktorých technický stav nezodpovedá
platným právnym predpisom o cestnej
premávke, vozidlám bez evidenčného
čísla, vozidlám so snehovými reťazami,
alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok prevádzkovateľa a bicyklom,
c) inštalovať zariadenie na znehybnenie
vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ
koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom
a to aj v prípade, keď užívateľ zaparkuje
vozidlo:
• takým spôsobom, že tvorí prekážku
v premávke v priestore parkoviska,
• v rezervovaných boxoch alebo v boxoch
vyhradených pre ZŤP bez oprávnenia,
• mimo vyznačeného parkovacieho boxu,
• na viacerých vyznačených parkovacích
boxoch,
d) vymáhať náhradu škody spôsobenej v prípadoch uvedených v bode c) do výšky
10 násobku maximálneho denného
poplatku,
e) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú
užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi, alebo
tretej osobe v priestoroch parkoviska.
4. Zodpovednosť za škodu
a) Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi
za škodu vzniknutú v priestore parkoviska
vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti
spôsobenú treťou osobou,
b) Prevádzkovateľ neručí za veci odložené
vo vozidle. Taktiež neručí za voľne
odmontovateľné časti vozidla.
c) Prevádzkovateľ ručí za všetky škody,
ktoré spôsobia jeho zamestnanci pri
svojej pracovnej činnosti.
5. Bezpečnosť prevádzky parkoviska
Na parkovisku je prísne zakázané:
a) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,
b) zdržovať sa v jej priestoroch bez platného
parkovacieho lístka,
c) vykonávať akékoľvek opravy vozidla
vrátane umývania exteriéru a interiéru,
s výnimkou využitia služieb autoumyvárne
prevádzkovanej prevádzkovateľom
parkoviska.
6. Cenník za poskytované služby
Aktuálny cenník krátkodobého parkovania
je zverejnený na tabuli pri parkovacom
automate.
7. Prevádzkovateľ
MM Partners s.r.o.,
Kováčska 19, Košice
IČO: 50 227 327
V Košiciach 31.05.2020
Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu!
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PARKOVISKA BASTION OC
1. Čas organizovanej prevádzky parkoviska
1.1.

Pre vjazd na parkovisko

Parkovacia zóna č.1 – podzemná garáž 1.PP (vstup na základe jednorazového parkovacieho
lístka, parkovacej karty alebo PIN kódu)
Pondelok – nedeľa 7:00 – 22:00 (okrem štátnych sviatkov)
Parkovacia zóna č.2 – podzemná garáž 2. a 3.PP (vstup len na základe parkovacej karty
alebo PIN kódu)
Pondelok – nedeľa 00:00 – 24:00
1.2.

Pre výjazd z parkoviska

Parkovacia zóna č.1 – podzemná garáž 1.PP
Pondelok – nedeľa 00:00 – 24.00
Po 22:00 hod. je priestor podzemnej garáže zatvorený a zákazníkovi bude umožnený výjazd
z objektu po zavolaní službukonajúceho pracovníka SBS prostredníctvom komunikátora
z výjazdového terminálu a uhradení parkovného na parkovacom automate.
Parkovacia zóna č.2 – podzemná garáž 2. a 3.PP
Pondelok – nedeľa 00:00 – 24:00

2. Práva a povinnosti užívateľa parkoviska
Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom
užívateľa do priestoru parkoviska, prevzatím parkovacieho lístka alebo vjazdom za vstupnú
rampu. Končí sa výjazdom vozidla z parkoviska po zaplatení poplatku v parkovacom automate za
poskytované služby, použitím parkovacej karty alebo použitím PIN kódu.
Užívateľ je oprávnený:
a) zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom parkovacom boxe,
b) k opusteniu priestoru parkoviska použiť vyznačené dopravné označenie,
c)

parkovať na parkovisku po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú počas doby prevádzky,

d) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania.
Užívateľ je povinný:
a) dodržiavať Prevádzkový poriadok parkoviska BASTION OC,
b) pri vjazde do priestoru parkoviska počkať, kým sa závora za vchádzajúcim vozidlom zavrie,
vybrať si jednorazový parkovací lístok a starostlivo ho uschovať, alebo ak bola jeho vozidlu
pridelená parkovacia karta alebo PIN kód, priložiť ju na označené miesto,
c) pri vjazde na parkovisko, ako aj pri pohybe v jeho priestore sa riadiť podľa dopravného
značenia, navigačných a informačných značiek, dodržiavať max. povolenú rýchlosť
10km/hod., pri akomkoľvek státí na mieste vypnúť motor,
d) neparkovať vozidlo na mieste, ktoré na to nie je vyhradené,
MM Partners s.r.o.
Továrenská 8, 040 01 Košice, SR
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e) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vo vnútri žiadne cennosti a predmety, ktoré sa
vo vozidle bežne neodkladajú,
f)

opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť, aby sa žiadna osoba nezdržovala vo vnútri vozidla
počas doby parkovania,

g) na vyzvanie sa preukázať prevádzkovateľovi alebo zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej
služby jednorazovým parkovacím lístkom alebo vydanou parkovacou kartou,
h) za parkovanie zaplatiť parkovací poplatok pred odchodom z parkoviska v parkovacom
automate umiestnenom na parkovisku,
i)

opustiť s vozidlom priestor parkoviska do 10 minút od úhrady parkovacieho poplatku, pri
prekročení tohto časového limitu doplatiť parkovací poplatok v automatickej platobnej stanici

j)

pri výjazde z priestoru parkoviska počkať, kým sa závora za vychádzajúcim vozidlom zavrie,
a použiť jednorazový parkovací lístok alebo parkovaciu kartu v prípade, ak sa závora
automaticky sama neotvorí,

k) pri strate jednorazového parkovacieho lístka predložiť určenej osobe poverenej
prevádzkovateľom parkovacieho domu svoj preukaz totožnosti, osvedčenie o technickej
spôsobilosti motorového vozidla, uhradiť na mieste poplatok za stratu parkovacej karty
v súlade s platným cenníkom,
l)

uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojim konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi
parkoviska,

m) v prípade naplnenia počtu parkovacích miest, ktoré signalizuje informačná tabuľa umiestnená
na príjazdovom vstupe na parkovisko ako i informačné tabule nachádzajúce sa na danom
podlaží, musí návštevník urýchlene opustiť priestor postupom podľa bodu j) a využiť
parkovacie miesta v okolí,
n) v prípade poruchy parkovacieho systému volať dispečing tel. +421 903 465 470.
2.1 Užívateľ, ktorému bola vydaná parkovacia karta je povinný pri vstupe do parkovacieho domu
s použitím parkovacej karty vozidlo parkovať na mieste, alebo miestach ku ktorým bola
predmetná parkovacia karta vydaná.
3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska
Prevádzkovateľ je povinný:
a)

zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku, v súlade
s ostatnými všeobecne platnými a známymi predpismi,

b)

upozorniť užívateľa o naplnení kapacity parkoviska pred vstupom, neumožniť zaparkovanie
väčšieho počtu vozidiel, ako je oficiálna kapacita,

c)

umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s
cenami za poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste,

d)

zamietnuť vjazd iným typom vozidiel, ako osobné motorové vozidlá, vozidlám s prívesným
vozíkom, taktiež vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktoré je parkovisko
projektované a motocyklom.

Prevádzkovateľ je oprávnený:
MM Partners s.r.o.
Továrenská 8, 040 01 Košice, SR
IČO: 50 227 327, obchodný register OS KE I, odd.: Sro, vl. č.: 38770/V
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a) požadovať od zákazníka dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,
b) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným
právnym predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so
snehovými reťazami, alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu
poškodiť majetok prevádzkovateľa, vozidlám u ktorých bolo v minulosti zistené porušenie
tohto prevádzkového poriadku a bicyklom,
c)

inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na
náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom a to aj v prípade,
keď užívateľ zaparkuje vozidlo:


takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke v priestore parkoviska,



v rezervovaných boxoch alebo v boxoch vyhradených pre ZŤP bez oprávnenia,



mimo vyznačeného parkovacieho boxu,



na viacerých vyznačených parkovacích boxoch,

d) vymáhať náhradu škody spôsobenej v prípadoch uvedených v bode c) do výšky 10 násobku
maximálneho denného poplatku,
e) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi, alebo tretej
osobe v priestoroch parkoviska.
f)

navýšiť sumu parkovného o 100% k sume za parkovné pri parkovaní cez 2 parkovacie
miesta.

4. Zodpovednosť za škodu
a) Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú v priestore parkoviska vrátane
krádeže vozidla alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou,
b) Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neodkladajú.
Taktiež neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla.
c) Prevádzkovateľ ručí za všetky škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci pri svojej pracovnej
činnosti.

5. Bezpečnosť prevádzky parkoviska
Na parkovisku je prísne zakázané:
a)

fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,

b)

zdržovať sa v jej priestoroch bez platného parkovacieho lístka,

c)

vykonávať akékoľvek opravy vozidla vrátane umývania exteriéru a interiéru, s výnimkou
využitia služieb autoumyvárne prevádzkovanej prevádzkovateľom parkoviska.

6. Cenník za poskytované služby
Aktuálny cenník krátkodobého parkovania je zverejnený na tabuli pri parkovacom automate.
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7. Prevádzkovateľ
MM Partners s.r.o., Továrenská 8, 040 01 Košice, IČO: 50 227 327
V Košiciach 21.01.2021

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu!
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