Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.
Mierové námestie 1/2, 911 01 Trenčín

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVACÍCH MIEST
prevádzkovateľa

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.
platný od 8. 12. 2016
1. Všeobecné ustanovenia
1.

Prevádzkovateľ
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.
Mierové námestie 1/2, 911 01 Trenčín
IČO: 44 510 152, DIČ: 2022749432, IČ DPH: SK2022749432
Zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 10547/R
Kontakt a hlásenie porúch automatov: +421 902 911 050
Priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti (ďalej len predajné miesto)
Mesto Trenčín
Útvar kultúrno-informačných služieb
Mierové námestie 9
911 64 Trenčín

2.

Prevádzková doba pondelok – piatok

8.00 – 18.00 h sobota 8.00 – 12.00 h

V čase prevádzkovej doby je vodič parkujúci vozidlo na parkovisku prevádzkovateľa povinný
uhradiť parkovné podľa platného cenníka. V čase mimo prevádzkovej doby a počas štátom
uznaných sviatkov je parkovanie bezplatné.
Prevádzkovateľ môže operatívne upraviť uvedenú prevádzkovú dobu, avšak musí o tomto
náležite informovať na parkoviskách dotknutých touto úpravou.
3.

Spôsob úhrady za prenájom parkovacieho miesta (ďalej len „parkovné“)
zakúpením parkovacieho lístka z parkovacieho automatu (čl. 4.1) prostredníctvom
mobilného operátora zaslaním SMS na tel. č. 2200 (čl. 4.2) zakúpením parkovacej
karty (čl. 4.3) na základe osobitnej zmluvy s prevádzkovateľom o vyhradenom
parkovaní (čl. 4.4)
Od úhrady parkovného sú oslobodené:
motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov,
pri splnení podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a
státie na parkovisku bez úhrady parkovného1,
motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaný držiteľ európskeho parkovacieho preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím2, pričom parkovací preukaz musí byť viditeľne umiestnený

1

§140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení s § 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
2 § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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za predným čelným sklom motorového vozidla tak, aby všetky údaje na prednej strane boli
čitateľné z vonkajšej strany vozidla.
Motorové vozidlá, ktoré sú od úhrady za dočasné parkovanie oslobodené, nepreukazujú spôsob
zaplatenia úhrady podľa tohto prevádzkového poriadku.
Cenník parkovného tvorí Prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.
4.

Názov a lokalita parkovísk
Pásmo A1: Palackého, Rozmarínova
Pásmo A2: Ul. Kragujevackých hrdinov, Legionárska, 28. októbra
Pásmo A1 tvoria parkoviská v centre mesta. Pásmo A2 zahŕňa parkoviská v širšom centre mesta.
Grafické vyobrazenie parkovacích miest určených na dočasné parkovanie tvorí Prílohu č. 2 tohto
prevádzkového poriadku.
2. Predmet úpravy

1.

Prevádzkový poriadok parkovacích miest prevádzkovateľa Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.
s. (ďalej len prevádzkový poriadok) stanovuje podmienky dočasného parkovania motorových
vozidiel na parkovacích miestach na vymedzených verejných nechránených parkoviskách s
organizovanou prevádzkou v meste Trenčín, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska
parkovacia spoločnosť, a. s. (ďalej len „parkoviská prevádzkovateľa TPS, a. s.“). Pod pojmom
verejné nechránené parkovisko s organizovanou prevádzkou sa rozumie nestrážené, príp. inak
nechránené parkovisko prístupné verejnosti, ktoré je užívané za úhradu.

2.

Parkovanie na parkoviskách prevádzkovateľa TPS, a. s. je povolené len motorovým vozidlám s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t v súlade s platnou legislatívou a všeobecne záväznými
nariadeniami Mesta Trenčín. Obmedzenie celkovej hmotnosti vozidla neplatí pre miesta
vyhradené pre zásobovanie.
3.

Užívanie a označenie parkovísk prevádzkovateľa TPS, a. s.

1.

Pod pojmom užívateľ parkovacieho miesta, resp. užívateľ parkoviska sa pre potreby tohto
parkovacieho poriadku rozumie vodič motorového vozidla, ktorý zaparkoval vozidlo na
niektorom z parkovísk prevádzkovateľa TPS, a. s.

2.

Užívať parkovacie miesto na parkovisku prevádzkovateľa TPS, a. s. môže len užívateľ, ktorý
akceptuje tento prevádzkový poriadok.

3.

Užívateľ, ktorý užíva parkovacie miesto na parkovisku prevádzkovateľa TPS, a. s. uzatvára
momentom zaparkovania vozidla s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu a je povinný uhradiť
parkovné podľa čl. 1 ods. 3 tohto prevádzkového poriadku na celý čas parkovania v rámci
prevádzkovej doby parkoviska.

4.

Parkoviská prevádzkovateľa TPS, a. s. sú označené zvislými dopravnými značkami IP 17a
(Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím) a dodatkovými tabuľkami E 12, ktoré
informujú o prevádzkovej dobe parkoviska a pásme (A1, A2). Parkovacie miesta na parkoviskách
sú vyznačené vodorovnými dopravnými značkami.

5.

Na vyhradenom parkovacom mieste na parkovisku prevádzkovateľa TPS, a. s. môže
zastaviť a stáť len to vozidlo, pre ktoré je toto miesto vyhradené.
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4. Spôsob úhrady parkovného
4.1. Úhrada prostredníctvom parkovacieho automatu
1.

Pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu je užívateľ povinný,
bezodkladne po zaparkovaní vozidla, zakúpiť si parkovací lístok platný pre plánovanú dobu
parkovania a umiestniť ho viditeľne za predné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola
všetkých údajov na parkovacom lístku.

2.

Pokiaľ vodič nemôže umiestniť doklad o úhrade parkovného za predné sklo vozidla (napr. pri
motocykloch, štvorkolkách a pod.), je povinný zakúpený parkovací lístok u seba riadne uschovať
a na vyzvanie ho predložiť orgánu dozoru kontrolujúceho plnenie povinností podľa VZN Mesta
Trenčín č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na
území mesta Trenčín v platnom znení.

3.

Parkovací lístok môže byť zakúpený len na tom parkovisku, na ktorom je zaparkované vozidlo,
pre ktoré je lístok určený. Parkovací lístok zakúpený v automate na inom parkovisku sa
neakceptuje, tzn. vozidlo je považované za vozidlo bez úhrady parkovného.

4.

V prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu je vodič povinný zakúpiť si lístok v inom
parkovacom automate, ak sa takýto na parkovisku nachádza. Ak sú nefunkčné všetky automaty
na parkovisku, vodič nie je povinný uhradiť parkovné, a to ani prostredníctvom mobilného
operátora.

5.

Minimálna výška parkovného pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu,
potrebná pre vydanie parkovacieho lístku je 0,20 EUR. Parkovné je vždy uhradené len na dobu
určenú pomerne podľa výšky skutočne uhradeného parkovného a určenej sadzby za 1 hodinu
parkovania podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Výška uhradeného parkovného a
doba, do kedy je parkovné uhradené, sa pred vydaním parkovacieho lístka zobrazia na displeji
parkovacieho automatu. Automat vydá užívateľovi lístok až po stlačení tlačidla, určeného na
výdaj lístka, pričom celá vhodená suma sa použije na úhradu parkovného, tzn. v automate
nevzniká preplatok.

6.

Parkovacie automaty sú v prevádzke nepretržite a umožňujú zakúpenie parkovacieho lístka aj
mimo prevádzkovej doby. Čas začatia parkovania sa v takomto prípade nastaví podľa najbližšieho
času prevádzkovej doby.
4.2. Úhrada prostredníctvom mobilného operátora zaslaním SMS – služba eP

1.

Úhrada prostredníctvom mobilného operátora je možná pre zákazníkov operátorov Orange
Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s., O2 Slovakia, s. r. o. a 4ka s niektorým zo zákazníckych
mesačných programov služieb (postpaid služby, pre ktoré sa vystavujú faktúry) alebo s niektorou
z predplatených služieb (prepaid služby).

2.

Takýto zákazník, resp. užívateľ parkovacieho miesta môže parkovné uhradiť zaslaním SMS na tel.
číslo 2200 v tvare:
- pre pásmo A1: TN medzera A1 medzera EČV
- pre pásmo A2: TN medzera A2 medzera EČV
Príklad pre pásmo A1: TN A1 TN345ZM Príklad
pre pásmo A2: TN A2 TN345ZM EČV je evidenčné
číslo vozidla, pre ktoré je po prijatí potvrdzujúcej SMS
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uhradené parkovné na jednu hodinu podľa údajov
uvedených v potvrdzujúcej SMS.
3.

Pri úhrade parkovného prostredníctvom mobilného operátora je užívateľ povinný uhradiť
parkovné za prvých 60 min parkovania ihneď pri uzatvorení nájomnej zmluvy podľa čl. 3 ods. 3
tohto prevádzkového poriadku.

4.

Potvrdzujúca SMS nebude doručená, a teda parkovné nebude uhradené ak:
a) nebudú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby,
b) platba za SMS parkovanie prekročí výšku limitu na predplatenej karte, tzn. na predplatenej
karte nie je dostatočný limit,
c) MSISDN (mobilné telefónne číslo) zákazníka je, podľa kritérií jednotlivých mobilných
operátorov, zaradené do niektorej zo skupín, ktorým nie je umožnené využívať službu.

5.

Potvrdzujúcu SMS o úhrade parkovného obdrží užívateľ parkovacieho miesta spravidla do 30
sekúnd od odoslania SMS podľa čl. 4.2. ods. 2. Pokiaľ takúto potvrdzujúcu správu užívateľ
neobdrží v uvedenom časovom limite alebo obdrží správu o neúspešnom uhradení parkovného,
nemá uhradené parkovné a je povinný uhradiť parkovné iným spôsobom v súlade s čl. 4 tohto
prevádzkového poriadku.

6.

Parkovné taktiež nie je uhradené v prípade, že evidenčné číslo zaparkovaného vozidla sa
nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej SMS, a to i v prípade, že užívateľovi
bola doručená potvrdzujúca SMS o uhradení parkovného.

7.

Cena SMS podľa čl. 4.2 je hodinová sadzba za parkovné v príslušnom pásme stanovená pre platbu
cez mobilného operátora podľa platného cenníka, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového
poriadku. V cene SMS sú zahrnuté všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS, ktorými je užívateľ
informovaný o úhrade parkovného.

8.

Daňový doklad k úhrade parkovného prostredníctvom mobilného operátora si môže užívateľ
vytlačiť z web stránky prevádzkovateľa: www.parkovanietrencin.sk na základe kódu uvedeného
v SMS potvrdzujúcej úhradu parkovného. Bez zadania uvedeného kódu nie je možné daňový
doklad vytlačiť.

9.

Užívateľ parkovacieho miesta, ktorý uhradí parkovné prostredníctvom mobilného operátora v
súlade s vyššie uvedeným, obdrží upozorňujúcu SMS 10 min pred ukončením platnosti
parkovania. Ďalšiu SMS na predĺženie parkovného je možné zaslať po doručení upozorňujúcej
SMS.

10.

Parkovné uhradené zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate je možné predĺžiť aj
zaslaním SMS pred uplynutím času, ktorý je na parkovacom lístku uvedený ako doba zaplateného
parkovného.
4.3. Úhrada zakúpením parkovacej karty

4.3.1. Všeobecné podmienky
1.

Parkovacie karty (ďalej len PK) sú určené pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

2.

O vydanie PK je potrebné požiadať písomnou žiadosťou v predajnom mieste prevádzkovateľa.
Formuláre žiadostí sú na webstránke www.parkovanietrencin.sk a v predajnom mieste
prevádzkovateľa. Výdaj PK sa realizuje v predanom mieste prevádzkovateľa.

3.

Na predaj PK nie je právny nárok. O predaji PK rozhoduje prevádzkovateľ na základe
svojho
uváženia. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť predaj PK pre všetky parkoviská alebo len pre
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vybrané parkoviská, a to dočasne alebo trvalo. Pozastavenie predaja PK môže byť najmä z
dôvodu regulácie počtu vydaných PK. Prevádzkovateľ má právo PK nevydať užívateľovi, ktorý v
minulosti porušil ustanovenia čl. 4.3. tohto prevádzkového poriadku.
4.

Predajom PK prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto na parkovisku
prevádzkovateľa podľa požiadaviek držiteľa karty.

5.

PK sa vydáva po úhrade ceny PK v predajnom mieste prevádzkovateľa. PK môže prevziať len
žiadateľ, osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (pri žiadostiach FO - podnikateľ a PO) alebo
osoba na základe písomného plnomocenstva udeleného žiadateľom. Žiadateľom sa pri
rezidentskej a neprenosnej karte rozumie držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré sa PK
vystavuje. Žiadateľom sa pri prenosnej karte rozumie osoba, ktorá požaduje zakúpenie PK.

6.

PK musí obsahovať nasledujúce údaje, ktoré musia byť zhodné s údajmi v žiadosti: EČV pre ktoré
bola PK vydaná alebo výraz „PRENOSNÁ“, dátum platnosti karty (od – do) a platnosť karty určenú
pásmom a typom parkoviska. Vydaná PK musí taktiež obsahovať číslo karty.

7.

PK je potrebné umiestniť za predné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých
údajov na lícnej strane karty. PK musí byť takto umiestnená počas celej doby parkovania vozidla
na parkovisku prevádzkovateľa v čase prevádzkovej doby parkoviska.

8.

PK neoprávňuje zastaviť alebo stáť na plochách, kde to je zákonom č. 8/2009 Z. z. v platnom
znení zakázané (podľa § 23, § 25 a § 52 sú to najmä chodníky, dopravné tiene, priechody,
vyhradené parkovacie miesta atď.).

9.

Prevádzkovateľ predáva tieto druhy PK:
a) rezidentská PK
b) neprenosná PK
c) prenosná PK

4.3.2. Rezidentská parkovacia karta (RPK)
1.

RPK je určená pre fyzickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá má ako fyzická osoba
trvalý pobyt na niektorej z týchto ulíc v Trenčíne (orient. č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165 - 9/169,
Farská, Hasičská, Hviezdoslavova č. 4/135 - 12/139, Hviezdová, Jaselská, Marka Aurélia,
Matúšova, Mierové nám., Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského,
Vojtecha Zamarovského a súčasne je držiteľom osvedčenia o evidencii vozidla (pri fyzickej
osobe – podnikateľovi je pri držiteľovi uvedené IČO, sídlo nie je rozhodujúce).

2.

RPK sa vydáva ako neprenosná, tzn. je viazaná na konkrétne EČV a platí pre parkovanie vozidla
na parkovacích miestach prevádzkovateľa TPS, a. s. v pásme A1.

3.

Každej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá spĺňa podmienky pre vydanie
RPK, môže byť v jednom časovom období vydaná maximálne jedna RPK. Týmto nie je dotknuté
právo fyzickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa požiadať o vydanie iného typu PK (tzn.
neprenosnej alebo prenosnej) alebo vyhradenie parkovacieho miesta.

4.

Prevádzkovateľ môže vydať RPK na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikateľa, ktorá splní podmienky uvedené v čl. 4.3.2.

5.

Pri podaní žiadosti o RPK je potrebné k nahliadnutiu predložiť:
a) občiansky preukaz žiadateľa s trvalým pobytom na niektorej z vymedzených ulíc,
b) osvedčenie o evidencii vozidla,
c) živnostenský list alebo iný doklad o oprávnení podnikať (ak je žiadateľom FO –
podnikateľ).
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6.

Použitie RPK je platné v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
a) EČV uvedené na karte je zhodné s EČV, v ktorom je karta umiestnená,
b) PK má stav platná (tzn. nie je zablokovaná v systéme evidencie PK),
c) dátum skončenia platnosti karty je neskorší príp. rovnaký ako dátum dňa, kedy je
zaparkované vozidlo touto kartou označené,
d) karta je umiestnená za predným sklom vozidla tak, že je možné vykonať vizuálnu kontrolu
všetkých údajov na lícnej strane karty, alebo je predložená vodičom, ktorý nemá možnosť
umiestniť PK za predné sklo vozidla (napr. motocykle, štvorkolky), na vyzvanie orgánu
kontroly podľa čl. 8 tohto prevádzkového poriadku,
e) vozidlo je umiestnené na parkovisku prevádzkovateľa Trenčianska parkovacia spoločnosť,
a. s., ktoré patrí do pásma uvedeného na karte.
V prípade, že sú splnené všetky uvedené podmienky súčasne, je použitie karty považované za
platné. Nesplnením aspoň jednej z týchto podmienok je použitie karty neplatné a vozidlo nemá
uhradené parkovné v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

4.3.3. Neprenosná parkovacia karta (NPK)
1.
2.

NPK je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.
NPK sa vydáva na konkrétne EČV a je viazaná na parkoviská uvedené na karte.

3.

Prevádzkovateľ môže vydať NPK na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorý splní podmienky
uvedené v čl. 4.3.3.

4.

Pri podaní žiadosti o NPK je potrebné k nahliadnutiu predložiť:
a) občiansky preukaz alebo živnostenský list alebo výpis z OR alebo iný doklad o oprávnení
podnikať,
b) osvedčenie o evidencii vozidla (pri žiadosti FO nesmie pri držiteľovi obsahovať IČO).

5.

Použitie NPK je platné v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
a) EČV uvedené na karte je zhodné s EČV, v ktorom je karta umiestnená,
b) PK má stav platná (tzn. nie je zablokovaná v systéme evidencie PK),
c) dátum skončenia platnosti karty je neskorší príp. rovnaký ako dátum dňa, kedy je
zaparkované vozidlo touto kartou označené,
d) karta je umiestnená za predným sklom vozidla tak, že je možné vykonať vizuálnu kontrolu
všetkých údajov na lícnej strane karty, alebo je predložená vodičom, ktorý nemá možnosť
umiestniť PK za predné sklo vozidla (napr. motocykle, štvorkolky), na vyzvanie orgánu
kontroly podľa čl. 8 tohto prevádzkového poriadku,
e) vozidlo je umiestnené na parkovisku prevádzkovateľa TPS, a. s., ktoré patrí do pásma
uvedeného na karte.
V prípade, že sú splnené všetky uvedené podmienky súčasne, je použitie karty považované za
platné. Nesplnením aspoň jednej z týchto podmienok je použitie karty neplatné a vozidlo nemá
uhradené parkovné v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

4.3.4. Prenosná parkovacia karta (PPK)
1.
2.

PPK je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.
PPK sa vydáva bez uvedenia EČV a je viazaná na parkoviská uvedené na karte.
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3.

Prevádzkovateľ môže vydať PPK na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorý splní podmienky
uvedené v čl. 4.3.4.

4.

Pri podaní žiadosti o PPK je potrebné k nahliadnutiu predložiť:
a) občiansky preukaz alebo živnostenský list alebo výpis z OR alebo iný doklad o oprávnení
podnikať.

5.

Použitie PPK je platné v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
a) dátum skončenia platnosti karty je neskorší príp. rovnaký ako dátum dňa, kedy je
zaparkované vozidlo touto kartou označené,
b) PK má stav platná (tzn. nie je zablokovaná v systéme evidencie PK),
c) karta je umiestnená za predným sklom vozidla tak, že je možné vykonať vizuálnu kontrolu
všetkých údajov na lícnej strane karty, alebo je predložená vodičom, ktorý nemá možnosť
umiestniť PK za predné sklo vozidla (napr. motocykle, štvorkolky), na vyzvanie orgánu
kontroly podľa čl. 8 tohto prevádzkového poriadku,
d) vozidlo je umiestnené na parkovisku prevádzkovateľa TPS, a. s., ktoré patrí do pásma
uvedeného na karte.
V prípade, že sú splnené všetky uvedené podmienky súčasne, je použitie karty považované za
platné. Nesplnením aspoň jednej z týchto podmienok je použitie karty neplatné a vozidlo nemá
uhradené parkovné v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

4.3.5. Práva, povinnosti a zodpovednosť držiteľa PK
1.

PK je majetkom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a. s. Držiteľ nie je oprávnený kartu
akokoľvek upravovať, duplikovať, zhotovovať jej napodobeniny alebo meniť údaje v nej uvedené
a je povinný vykonať dostatočné opatrenia, aby nemohla byť karta upravovaná, duplikovaná
alebo kopírovaná inou osobou. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii, zhotoveniu jej
napodobeniny alebo k zmene údajov v nej uvedených, stráca karta platnosť. Držiteľ nemá v
takom prípade nárok na vydanie náhradnej karty.

2.

Držiteľ má nárok na užívanie PK pokiaľ trvajú predpoklady, ktorých splnenie je podmienkou pre
predaj konkrétneho typu PK (napr. trvalé bydlisko pri RPK, držiteľ vozidla pri NPK a pod.).

3.

Ak dôjde k zmene údajov, ktoré boli súčasťou žiadosti o PK alebo údajov uvedených na PK, a
touto zmenou údajov držiteľ nestráca nárok na užívanie PK, je povinný o tom informovať
prevádzkovateľa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy nastala takáto skutočnosť a kartu
vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na základe jeho žiadosti a po zaplatení manipulačného poplatku
novú PK rovnakého druhu s platnosťou na dobu do konca platnosti pôvodnej PK. Po uplynutí
uvedenej lehoty (5 pracovných dní) môže byť PK zablokovaná.

4.

Ak dôjde k zmene, ktorá spôsobí zánik nároku na užívanie PK za stanovenú cenu (napr. zmena
trvalého bydliska mimo ulíc vymedzených pre vydanie RPK, zmena držiteľa vozidla a pod.), držiteľ
PK je povinný o tom informovať prevádzkovateľa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy
nastala takáto skutočnosť a kartu vrátiť. Držiteľ PK má nárok, na základe písomnej žiadosti, na
vrátenie alikvotnej časti ceny PK, zodpovedajúcej dobe od informovania prevádzkovateľa podľa
predchádzajúceho textu do konca platnosti PK, zníženej o manipulačný poplatok. Po uplynutí 5
pracovných dní môže byť PK zablokovaná.

5.

V iných prípadoch, ako uvedených v čl. 4.3.5. ods. 4 nevzniká držiteľovi PK nárok na vrátenie
alikvotnej časti ceny PK, pokiaľ v prípadoch hodných osobitného zreteľa (napr. smrť držiteľa
karty) nebude s prevádzkovateľom dohodnuté inak.

6.

Pri zmene cien PK (znížení/zvýšení) nie je nárok na vrátenie/doplatok ceny PK.
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7.

Ak dôjde k strate PK, držiteľ je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v tomto prípade zablokuje stratenú kartu. Nárok na vydanie
náhradnej PK na zostávajúce časové obdobie do skončenia platnosti karty má len držiteľ RPK
alebo NPK na základe žiadosti a po zaplatení manipulačného poplatku. Držiteľ PPK nemá nárok
na vydanie náhradnej karty. Pri strate PK nevzniká nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie ceny
PK. Tým nie je vylúčená možnosť vydania novej PK na základe úhrady príslušnej ceny za PK.

8.

Ak dôjde k poškodeniu PK, držiteľ je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať
prevádzkovateľa a poškodenú kartu vrátiť. V prípade, že sú zachované všetky ochranné prvky,
vzniká žiadateľovi na základe žiadosti a po zaplatení manipulačného poplatku nárok na vydanie
novej karty rovnakého druhu s platnosťou na dobu do konca platnosti pôvodnej PK.

9.

Ak dôjde ku krádeži PK, držiteľ je povinný bezodkladne o tom informovať prevádzkovateľa a
príslušné oddelenie Policajného zboru. Prevádzkovateľ v tomto prípade zablokuje odcudzenú
kartu. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi, na základe žiadosti, doloženej
potvrdením Polície SR o vyšetrovaní krádeže a po zaplatení manipulačného poplatku, novú kartu
rovnakého druhu s platnosťou na dobu do konca platnosti pôvodnej PK.

10.

Po uplynutí doby platnosti PK je držiteľ povinný neplatnú PK vrátiť do 5 pracovných dní
prevádzkovateľovi.

11.

Užívateľ je povinný na žiadosť pracovníka kontroly, t. j. príslušníka Mestskej polície Trenčín,
príslušníka Polície Slovenskej republiky alebo pracovníka prevádzkovateľa, umožniť detailnú
kontrolu karty. Pracovník kontroly je oprávnený na mieste kartu skontrolovať a pri podozrení z
neoprávneného používania karty, z duplikácie či upravovania karty alebo z iného porušovania,
kartu odobrať k bližšej kontrole. Pri odobratí karty k bližšej kontrole vydá pracovník kontroly
užívateľovi písomné potvrdenie o odobratí karty a poučí ho, kedy a kde bude užívateľovi karta
po vykonaní kontroly vrátená.

12.

Ak dôjde k predčasnému skončeniu platnosti PK z dôvodu na strane prevádzkovateľa (napr.
prevádzkovateľ stratí oprávnenie prenajímať parkovacie miesta), držiteľ PK má nárok na vrátenie
alikvotnej časti ceny PK a to za predpokladu, že v lehote do 1 mesiaca odo dňa predčasného
skončenia platnosti PK písomne požiada v predajnom mieste o vrátenie alikvotnej časti.
Prevádzkovateľ vráti finančné prostriedky len tým osobám, ktoré sa preukážu nezničenou
parkovacou kartou.

13.

Alikvotná časť ceny PK sa vypočíta ako podiel ceny PK a počtu dní celkovej platnosti karty
vynásobený počtom dní zostávajúcich do konca platnosti PK odo dňa, kedy bola druhá strana o
zmene informovaná alebo kedy došlo k predčasnému skončeniu platnosti PK z dôvodu na strane
prevádzkovateľa .

14.

Výška manipulačného poplatku je stanovená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto
prevádzkového poriadku.
4.4. Vyhradenie parkovacieho miesta

1.

O vyhradenie parkovacieho miesta je potrebné požiadať písomnou žiadosťou v predajnom
mieste prevádzkovateľa. Formuláre žiadostí sú na webstránke www.parkovanietrencin.sk a v
predajnom mieste prevádzkovateľa.

2.

Na základe žiadosti fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby môže
prevádzkovateľ, po posúdení aktuálnej dopravnej situácie a počtu už vyhradených
parkovacích miest na konkrétnom parkovisku, vyhradiť parkovacie miesta. Na
vyhradenie parkovacieho miesta nie je právny nárok.
8/20

Prevádzkový poriadok parkovacích miest
3.

Vyhradenie parkovacieho miesta pre konkrétneho držiteľa parkovacieho preukazu (Zákon č.
8/2009 Z. z. v platnom znení) sa povoľuje za úhradu podľa platného cenníka pre vyhradenie
parkovacieho miesta.

4.

Vyhradenie parkovacieho miesta sa rieši osobitnou zmluvou medzi užívateľom a
prevádzkovateľom parkoviska. Užívateľ smie parkovacie miesto užívať len v súlade s účelom,
ktorý je vymedzený v zmluve.

5.

Povolenie vyhradenia parkovacieho miesta vydáva cestný správny orgán na základe žiadosti
jemu postúpenej prevádzkovateľom parkoviska, zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom
parkoviska a žiadateľom, súhlasu dopravného inšpektorátu a podľa overenej projektovej
dokumentácie.

6.

Vyhradené parkovacie miesto musí byť označené náležitým dopravným značením vrátane
textového označenia oprávnených užívateľov vyhradeného parkovacieho miesta.

7.

Pri podaní žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta je potrebné predložiť:
a) občiansky preukaz alebo živnostenský list alebo výpis z OR alebo iný doklad o oprávnení
podnikať (k evidencii fotokópie a k nahliadnutiu originály),
b) grafický náčrt, z ktorého je zrejmé situovanie parkovacieho miesta, o ktoré má žiadateľ
záujem (príp. doložený fotografiou),
c) presné znenie textu na dodatkovej tabuľke, ktorá bude umiestnená pod značkou P Réservé
(napr. zamestnanci AB, s. r. o. a pod.), text musí obsahovať jednoznačné pomenovanie
užívateľov, ktorým má byť miesto vyhradené.

8.

Vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta dopravným značením ako i odstránenie
dopravného značenia po skončení vyhradenia zabezpečí prevádzkovateľ parkoviska. Náklady na
dopravné značenie a jeho odstránenie sú predmetom jednorazového poplatku uhrádzaného v
zmysle zmluvy o vyhradenom parkovaní. Jednorazový poplatok sa vypočíta na základe grafického
náčrtu dopravného značenia odsúhlaseného dopravným inšpektorátom.

9.

V prípade, ak by užívanie vyhradeného parkovacieho miesta netrvalo celé obdobie, na ktoré bola
odplata užívateľom uhradená, bude užívateľovi vrátená alikvotná časť zodpovedajúca dobe od
ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o vyhradenom parkovaní do konca obdobia, na ktoré bola
odplata uhradená. Alikvotná časť bude uhradená do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa
ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o vyhradenom parkovaní uzavretej medzi
prevádzkovateľom parkoviska a užívateľom.
5. Práva a povinnosti užívateľa parkoviska

1.

Užívateľ je oprávnený:
a) zaparkovať vozidlo na parkovisku po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú,
b) žiadať doklad o zaplatení parkovného obsahujúci náležitosti daňového dokladu,
c) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom odstavenia vozidla.

2.

Užívateľ je povinný:
a) dodržiavať všetky dopravné značky a upozornenia, bezpečnostné a požiarne predpisy,
pokyny obsluhy parkoviska a tento prevádzkový poriadok,
b) parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v prevádzkyschopnom stave,
c) vozidlo zaparkovať na parkovacom mieste vyznačenom vodorovnými dopravnými
značkami,
d) parkovať iba na jednom parkovacom mieste,
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e) vozidlo vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do
pohybu,
f) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku,
g) uhradiť parkovné v súlade s čl. 4 tohto prevádzkového poriadku,
h) na vyzvanie sa preukázať službukonajúcej osobe, príslušníkovi mestskej polície alebo
policajného zboru dokladom o zaplatení parkovného alebo poskytnúť informácie z SMS
potvrdzujúcej úhradu parkovného alebo predložiť parkovaciu kartu,
i) uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi
parkoviska.
3.

Na užívanom parkovacom mieste, v zaparkovanom vozidle i celom parkovisku je zakázané:
a) nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle maloleté osoby bez dozoru a živé zvieratá,
b) nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle cenné veci na viditeľnom mieste,
c) odkladať a skladovať predmety najmä z horľavých materiálov,
d) umývať vozidlo, prevádzať opravy, vymieňať olej, nabíjať akumulátor alebo vypúšťať
chladiacu kvapalinu, s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do
prevádzky,
e) parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách.
6. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska

1.

Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) vyberať parkovné,
b) krátkodobo (maximálne 3 po sebe idúce kalendárne dni) vyhradiť všetky parkovacie miesta
alebo časť parkovacích miest na parkovisku len pre určitých užívateľov, toto je možné pre
jedného žiadateľa maximálne dvakrát za kalendárny rok,
c) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto parkovacieho poriadku,
d) uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať priamy
alebo nepriamy vplyv na ohrozenie zdravia a majetku užívateľa, ako aj prevádzkovateľa,
e) 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, alebo majetok tretej osoby, nachádzajúci sa v
priestoroch parkoviska,
f) upozorniť príslušníkov mestskej polície alebo policajného zboru, aby inštalovala technický
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, prípadne dala pokyn na jeho
odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s týmto prevádzkovým
poriadkom alebo s dopravnými predpismi.,
g) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej
osobe v priestoroch parkoviska.

2.

Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v súlade s
ostatnými všeobecne platnými predpismi,
b) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku vrátane zimnej údržby, odstrániť všetky
prekážky, ktoré môžu mať vplyv na plynulú prevádzku parkoviska,
c) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom resp. jeho
výňatkom, s dobou prevádzky a s cenami za prenájom parkovacieho miesta
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zverejnením výňatku prevádzkového poriadku na viditeľnom mieste v priestoroch
parkoviska, výňatok musí obsahovať odkaz na umiestnenie úplného znenia prevádzkového
poriadku,
d) označiť parkovisko podľa pásma a typu parkoviska,
e) zamietnuť vjazd motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t - toto neplatí pre
príjazd vozidiel na miesta vyhradené pre zásobovanie,
f) vykonávať kontrolu a monitoring parkoviska počas prevádzkovej doby.
7. Zodpovednosť za škodu
1.

Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti alebo tohto
prevádzkového poriadku.

2.

Prevádzkovateľ ručí za všetky škody, ktoré spôsobí obsluha parkoviska pri svojej činnosti, taktiež
za škody spôsobené technológiou na výber parkovného bez priameho zavinenia užívateľom.

3.

Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú užívateľovi na prevádzkovaných
parkoviskách, vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti, spôsobenú treťou osobou.

4.

Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, taktiež neručí za voľne odmontovateľné časti
vozidla.

5.

Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči užívateľovi vzniknutej v súvislosti s
parkovaním vozidla užívateľa (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na
odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu
užívateľa, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí užívateľovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v
takomto prípade oboznámi užívateľa o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je
oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne
uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.

6.

Vozidlá, ktoré sú umiestnené na parkovisku, musia byť v riadnom technickom stave a musia byť
schválené k používaniu v prevádzke. Pokiaľ z vozidla budú odstránené evidenčné značky a pokiaľ
vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla možno dôvodne predpokladať, že sa ho chce
vlastník zbaviť, bude s týmto vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.

Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a
vozidiel zaparkovaných na verejných parkoviskách prevádzkovateľa TPS, a. s. Zaparkované
vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie
alebo stratu počas parkovania.

8.

Užívatelia a všetky ostatné osoby zdržiavajúce sa v priestoroch parkoviska sú povinné starať sa
o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedajú za všetky škody
spôsobené nimi alebo ich vozidlami na majetku prevádzkovateľa parkoviska.
8. Kontrola

1.

Nezaplatenie parkovného na platenom parkovisku je priestupkom, ktorý je oprávnená
prejednávať mestská polícia alebo orgán Policajného zboru.

2.

Pri inom porušení pravidiel cestnej premávky bude priestupok hlásený orgánu Policajného
zboru, príp. mestskej polícii.

3.

Obsluha parkoviska je oprávnená:
a) organizovať spôsob parkovania vozidiel na parkoviskách prevádzkovateľa TPS, a.
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b) kontrolovať úhradu parkovného,
c) oznamovať mestskej polícii nedodržiavanie pravidiel spoplatneného parkovania v meste
Trenčín.
4.

Obsluha parkoviska je povinná dodržiavať všetky právne predpisy súvisiace s výkonom jej práce
ako aj z oprávnení vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom
znení.
9. Riešenie sporov

1. Nezaplatené parkovné môže prevádzkovateľ vymáhať prostredníctvom príslušného súdu, pokiaľ
nedôjde k mimosúdnej dohode. Zároveň môže byť toto konanie sankcionované ako priestupok.
10. Záverečné ustanovenia
1.

Tento prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest na
verejných parkoviskách prevádzkovateľa TPS, a. s.

2.

Pre právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom parkoviska vyplývajúce z tohto
prevádzkového poriadku parkovísk platí právo SR, a to aj v prípade, ak užívateľ je cudzinec.

3.

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 8. 12. 2016 a v plnom rozsahu nahrádza
prevádzkový poriadok účinný od 1. 10. 2015.

4.

Prevádzkový poriadok je umiestnený v sídle prevádzkovateľa Trenčianska parkovacia spoločnosť,
a. s., Mierové námestie 1/2, 911 01 Trenčín a na web stránke www.parkovanietrencin.sk.

5.

Výňatok tohto prevádzkového poriadku je umiestnený na viditeľnom a voľne dostupnom mieste
na každom verejnom parkovisku prevádzkovateľa TPS, a. s.

6.

Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku je Príloha č. 1 – Cenník parkovného , Príloha
č. 2 – Grafické vyobrazenie parkovacích miest určených na dočasné parkovanie, Príloha č. 3 –
Druhy parkovacích kariet a ich vzory.

Trenčín, 07.12.2016

Za prevádzkovateľa:

.......................................................
Ing. Jaroslav Pagáč, v. r.
predseda predstavenstva
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.

.......................................................
Ing. Benjamín Lisáček, v. r.
člen predstavenstva
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.
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Príloha č. 1
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Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.
Úhrada cez SMS je možná u operátorov Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s., O2 Slovakia, s. r. o. a 4ka zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare:

Prevádzkový poriadok parkovacích miest
Príloha č. 2
Grafické vyobrazenie parkovacích miest určených na dočasné parkovanie

Palackého ulica – I. časť
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Palackého ulica – II. časť

V rámci letného režimu môže byť počet parkovacích miest znížený v závislosti od rozsahu
povolených letných terás.
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Rozmarínova ulica
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Kragujevackých hrdinov
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Legionárska ulica
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Ulica 28. októbra
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Príloha č. 3
Druhy parkovacích kariet a ich vzory

1. Rezidentská parkovacia karta (RPK)
- platí pre pásmo: A1

2. Neprenosná parkovacia karta (NPK)
- platí pre pásmo: A1 a A2

3. Prenosná parkovacia karta (PPK) platí pre pásmo: A1 a A2
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