PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVACÍCH PLÔCH
EUROPA SHOPPING CENTER
Parkovisko s organizovanou prevádzkou EUROPA SC, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica.
Čl. I
Prevádzkovateľ
EUROPA SC a.s., Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 712 167, IČ DPH: SK2022296969

Čl. II
Správca zodpovedný za prevádzku
OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 031 194, IČ DPH: SK2021398115
Čl. III
Čas organizovanej prevádzky parkoviska
Strešná parkovacia plocha P2:
Prevádzková doba:
Pondelok – nedeľa 0.00 – 24.00 (non – stop)
Vjazd na parkovaciu plochu je zatvorený v nočných hodinách, v čase od 21.30 hod do 07.00 hod. okrem
piatku a soboty.
Podzemná garáž P1:
Prevádzková doba:
Pondelok – nedeľa 7.00 – 21:30
Posledný vjazd na parkovaciu plochu je o 21.00 hod.
Mimo tento čas je priestor podzemnej garáže zatvorený a užívateľ bude vypustený z objektu po zavolaní
službu konajúceho pracovníka SBS, uhradení parkovného a príslušného poplatku za výjazd mimo
otváracích hodín garáže v platobnom termináli.
Čl. IV
Práva a povinnosti užívateľa parkoviska
Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do
priestoru parkoviska a končí sa výjazdom užívateľa z parkoviska.
Užívateľ je oprávnený:
a)

zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom parkovacom boxe,

b)

parkovať po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú za účelom návštevy nákupného centra EUROPA
v Banskej Bystrici, a to počas doby prevádzky príslušného parkovacieho sektora,

BRATISLAVA/7931.3

1

c)

žiadať doklad o zaplatení za poskytnuté služby obsahujúci okrem náležitostí daňového dokladu aj
údaje o čase parkovania,

d)

využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania.

Užívateľ je povinný:
a)

dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska EUROPA SC,

b)

pokiaľ je parkovisko riadené závorovým systémom, vybrať si parkovací lístok pri vjazde do
parkoviska a starostlivo ho uschovať,

c)

pri pohybe v rámci parkoviska sa riadiť podľa dopravného značenia, navigačných a informačných
značiek,

d)

uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vo vnútri žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo
vozidle bežne neodkladajú,

e)

opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť, aby sa žiadna osoba ani zvieratá nezdržiavali vo vnútri
vozidla počas doby parkovania,

f)

pri parkovaní nad rámec bezplatného času parkovania, zaplatiť parkovací poplatok pred odchodom
z parkoviska prostredníctvom automatickej platobnej stanice,

g)

zdržať sa opakovaného vjazdu na parkovisko v rámci časového intervalu kratšieho ako 30 minút; pri
opakovanom vjazde na parkovisko v rámci časového intervalu kratšieho ako 30 minút uhradiť
parkovací poplatok za každú začatú hodinu opakovaného vjazdu,

h)

opustiť s vozidlom priestor parkoviska do 20 minút od úhrady parkovacieho poplatku, pri prekročení
tohto časového limitu doplatiť parkovací poplatok v automatickej platobnej stanici,

i)

pri strate parkovacieho lístka kontaktovať službu konajúceho pracovníka SBS prostredníctvom
komunikátora a uhradiť poplatok za stratu parkovacieho lístka v súlade s platným cenníkom,

j)

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

k)

uhradiť poplatky za porušenie tohto prevádzkového poriadku v pokladni správcu parkoviska v súlade
s platným cenníkom a pred výjazdom z parkoviska,

l)

dodržiavať zákaz prejazdu cez parkovisko podzemnej garáže.
Čl. V
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)

umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s cenami za
poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste v priestoroch parkoviska a vstupe do objektu
EUROPA SC,

c)

zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, vozidlám s prívesným vozíkom,
taktiež vozidlám, ktorých technické parametre sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bola doprava
parkoviska projektovaná.

Prevádzkovateľ je oprávnený:
a)

požadovať od zákazníka dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,

b)

odmietnuť vjazd do parkoviska vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym
predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so snehovými reťazami
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alebo s klincami na pneumatikách a ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok
prevádzkovateľa,
c)

inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady
a riziko užívateľa na miesto za týmto účelom určené, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým
poriadkom, a to aj v prípade, keď užívateľ zaparkuje vozidlo:
takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska,
v rezervovaných boxoch alebo v boxoch vyhradených pre ZŤP,
mimo vyznačeného parkovacieho boxu, alebo
na viacerých vyznačených parkovacích boxoch,

d)

vymáhať príslušné poplatky za porušenie tohto prevádzkového poriadku v súlade s platným
cenníkom, najmä v prípadoch, keď užívateľ zaparkuje vozidlo:
takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska,
v rezervovaných boxoch alebo v boxoch vyhradených pre ZŤP,
mimo vyznačeného parkovacieho boxu, alebo
na viacerých vyznačených parkovacích boxoch,

e)

vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v
priestoroch parkoviska,

f)

vyhotoviť a archivovať obrazový záznam porušenia tohto prevádzkového poriadku,

g)

zablokovať výjazd užívateľa z parkoviska až do uhradenia parkovacieho poplatku a/alebo poplatku za
porušenie tohto prevádzkového poriadku,

h)

zablokovať vjazd a výjazd užívateľa na a z parkoviska pri opakovanom porušení tohto
prevádzkového poriadku a/alebo manuálu objektu EUROPA SC tak, že zaradí evidenčné číslo
vozidla (EČV) daného užívateľa na zoznam EČV so zablokovaným vjazdom a výjazdom.
Čl. VI
Zodpovednosť za škodu

a) Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú na parkovisku, vrátane krádeže vozidla
alebo jeho časti, spôsobenú treťou osobou.
b)

Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci odložené vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neodkladajú,
taktiež nezodpovedá za voľne odmontovateľné časti vozidla.
Čl. VII
Bezpečnosť prevádzky parkoviska

Na parkovisku je prísne zakázané:
a)

umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel,

b)

vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru,

c)

fajčiť a pohybovať sa s otvoreným ohňom,

d)

riadenie vozidiel osobami bez vodičského oprávnenia a výuka jazdy,

e)

vjazd vozidiel na plynový pohon do podzemnej garáže; s vozidlom na plynový pohon možno parkovať
iba na strešnom otvorenom parkovisku.
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Čl. VIII
Cenník za poskytované služby
Aktuálny cenník za poskytované služby je prílohou tohto prevádzkového poriadku a je zverejnený na
tabuli pri vjazde na parkovisko.

Príloha
Cenník za poskytované služby
Prvé tri hodiny

ZDARMA

Každá ďalšia hodina

2€

Strata parkovacieho lístka

20 €

Poplatok za nesprávne parkovanie

20 €

Poplatok za nedovolené nočné parkovanie

20 €

Nočné otváranie garáže

5€

Pri opakovanom vjazde na parkovisko, do 30 minút po jeho opustení,
je parkovanie spoplatnené sumou 2€ za každú začatú hodinu.
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