Príloha č. 2

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA
Parkovisko Mýtna – Blumental

Čl. I
ČAS ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY
pondelok – nedeľa : 0,00 hod. – 24,00 hod. (nonstop)
Čl. II
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
Podzemné parkovisko môže používať klient, ktorý má zmluvne
dohodnuté poskytovanie parkovacích služieb. Oprávnenie
vstupu do garáže zabezpečí poskytovateľ (prevádzkovateľ
parkoviska) na základe uzavretej
zmluvy o poskytovaní
parkovacích služieb /po obdržaní e – mailu so zoznamom
evidenčného čísla auta/áut a oprávnených osôb/ vydaním
prístupovej karty.
KLIENT JE OPRÁVNENÝ:
a) parkovať vozidlo v podzemnej garáži v zmysle Zmluvy
o poskytovaní parkovacích služieb,
b) využívať priestor parkoviska výlučne z dôvodu parkovania,
c) využívať bez ďalšieho nákladu službu SBS, automatický
parkovací systém zabezpečujúci vjazd a výjazd do a z parkoviska,
osvetlenie parkoviska (ďalej len „parkovacie služby“).
KLIENT JE POVINNÝ:
a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska,
b) riadiť sa pri pohybe po parkovisku dopravným značením
a pokynmi pracovníkov SBS,
c) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, vziať si z vozidla všetky cenné
predmety,
d) opustiť priestor parkoviska a zabezpečiť, aby sa žiadna osoba
a ani zvieratá nezdržiavali vo vnútri vozidla počas doby
parkovania,
e) po odstavení vozidla zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému
uvedeniu do pohybu,
f) dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť 10 km/hod a viesť
vozidlo s maximálnou obozretnosťou,
g) parkovať iba na zmluvne dohodnutom parkovacom mieste
vyznačenom čiarami pre parkovanie motorových vozidiel,
h) nebrániť svojim vozidlom v parkovaní iného vozidla
a zastavovať alebo čakať na parkovisku v priečnej polohe
a tvoriť prekážku cestnej doprave a peším,
i) uhradiť škody, ktoré spôsobí inému užívateľovi alebo
prevádzkovateľovi parkoviska.
Čl. III
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PARKOVISKA
PREVÁDZKOVATEĽ JE POVINNÝ:
a) zabezpečiť prevádzku parkoviska podľa prevádzkového
poriadku, v súlade s ostatnými všeobecne platnými predpismi,
b) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové
vozidlá, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý
bolo parkovisko projektované,
c) poskytovať parkovacie služby.
PREVÁDZKOVATEĽ JE OPRÁVNENÝ:
a) vyžadovať od klienta dodržiavanie tohto prevádzkového
poriadku,
b) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický
stav nezodpovedá platným právnym predpisom o cestnej

premávke a ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok
iných užívateľov alebo prevádzkovateľa parkoviska,
c) inštalovať zariadenia na znehybnenie vozidla resp. dať pokyn
na odtiahnutie na náklady klienta, ak klient koná v rozpore
s prevádzkovým poriadkom, a to je aj v prípade ak klient
zaparkuje vozidlo:
- takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke v priestore
parkoviska,
- mimo vyznačeného parkovacieho boxu,
- na priechode pre chodcov v priestore parkoviska,
d) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú klient spôsobí
prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska.
Čl. IV
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
pričom:
a) prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za škody vzniknuté
v priestoroch parkoviska spôsobené treťou osobou, vrátane
krádeže vozidla alebo jeho častí,
b) prevádzkovateľ neručí za odložené veci vo vozidle, ktoré sa
bežne vo vozidle neukladajú, taktiež neručí za voľne
odmontovateľné časti vozidla,
c) vznik škody a zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu je
klient povinný preukázať.
Čl. V
BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY V PRIESTOROCH PARKOVISKA
V priestoroch parkoviska je zakázané :
a) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,
b) umiestňovať akékoľvek iné predmety ako motorové vozidlá,
c) vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania
exteriéru a interiéru vozidla,
d) vojsť do podzemného parkoviska s vozidlom nad 190 cm
a s vozidlom s prívesným vozíkom.
Čl. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 01.08.2018.

