
Platené parkovisko Zelené Vlčince 
 

1. Cenník parkovania:     00.00-24.00 hod 

 

      1 hodina:      0,50 € 

        4-24 hodín:  2,00 € 

      Max. cena deň:  2,00 € 

     

Platba SMS: zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare s medzerami ZE H+počet hodín EČV 

 

Vzor na 1 hodinu   ZE H1 ZA123AB 

Vzor na 3 hodiny   ZE H3 ZA123AB 

 Vzor na  4-24 hodín   ZE H4 ZA123AB 

      

Poznámka: Ak do jednej minúty parkujúci nedostane potvrdzujúcu SMS správu, tak 

parkovné nebolo uhradené. 

      

 

Platba kartou: prostredníctvom aplikácie UPay-Parking, ktorú si môžete stiahnuť 
zadarmo v App Store alebo na Google Play, na stránke www.upay.sk 

alebo naskenovaním QR kódu: 

 

 

 
 

2. Doklad o úhrade: Doklad o zaplatení parkovného je možné stiahnuť na stranke 
www.smslístky.sk/parking alebo cez aplikáciu UPay - Parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upay.sk/
http://www.smsl�stky.sk/parking


 

 

 

Prevádzkový poriadok 

Platené parkovisko Zelené Vlčince 
 

Článok I. 
Prevádzkovateľ 

 

Prevádzkovateľom parkoviska je spoločnosť Zelené Vlčince, s.r.o., Poštová 1, 010 08 Žilina, 
IČO: 47 792 809, spoločnosť zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: 

Sa, Vložka č.: 10833/L (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) 

 

Článok II. 
Organizácia prevádzky parkoviska 

 

1. Čas organizovanej prevádzky parkoviska je stanovený nasledovne: Pondelok – Nedeľa, 
0.00 – 24.00 h (non-stop) 

2. Na parkovisku je parkovanie povolené iba pre motorové vozidlá do 3,5 t, bez prívesu 

alebo návesu.  

 

Článok III. 
Práva a povinnosti užívateľa parkoviska 

 

1. Vzťah Prevádzkovateľa a užívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína 
vjazdom vozidla na parkovisko do  zóny plateného parkovania  a končí sa odchodom 

vozidla zo zóny plateného parkovania . Vjazdom vozidla na parkovisko do zóny 

plateného parkovania vyjadruje užívateľ súhlas s podmienkami tohto prevádzkového 

poriadku a zaväzuje sa nimi riadiť.  
2. Užívateľ je oprávnený: 

a) zaparkovať vozidlo na parkovisku na vyznačenom parkovacom mieste, 

b) parkovať v priestore parkoviska počas potrebnej doby, 

c) využívať priestor parkoviska výlučne z dôvodu parkovania, 

d) žiadať daňový doklad o zaplatení za poskytnuté služby. 
3. Užívateľ je povinný: 

a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska, 

b) zakúpiť si parkovací lístok po zaparkovaní vozidla na parkovacom mieste, 

c) riadiť sa pri pohybe po parkovisku dopravným značením a príslušnými právnymi 
predpismi (najmä zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných 

komunikáciách v znení vykonávajúcich predpisov), 

d) predvídať a prispôsobiť jazdu vozidla ako aj svoj vlastný pohyb stavu a povahe 

povrchu parkoviska, 



e) pre zaparkovanie vozidla používať iba parkovacie miesta označené symbolom 

platené parkovisko. Je prísne zakázané akékoľvek zastavenie alebo státie mimo 
miest vyznačených na parkovanie, 

f) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo po odstavení, vziať si z vozidla všetky cenné 
predmety, zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému resp. inému externému 
uvedeniu do pohybu, 

g) pri opustení parkoviska zabezpečiť, aby sa žiadna osoba a ani zvieratá nezdržiavali 
vo vnútri vozidla počas doby parkovania, 

h) obsadiť iba jedno miesto vyznačené vodorovnými čiarami pre parkovanie, 
i) zaplatiť parkovací poplatok. Platba môže byť realizovaná iba bezhotovostne: 

1. prostredníctvom SMS  - zaslaním SMS na telefónne číslo 2200 v predpísanom tvare 

alebo 

2. prostredníctvom platobnej karty – použitím aplikácie UPay – Parking  

j) oznámiť Prevádzkovateľovi poruchu parkovacieho systému, ako aj spôsobenie 
škody Prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, 

k) uhradiť škody, ktoré spôsobí inému užívateľovi, alebo Prevádzkovateľovi 
parkoviska. 

 

Článok IV. 
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa parkoviska 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný: 

a) zabezpečiť prevádzku parkoviska podľa prevádzkového poriadku, v súlade 

s ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi, 

b) umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s cenami za poskytované služby zverejnením 
na viditeľnom mieste pred vstupom na parkovisko. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený: 

a) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku, 
b) kedykoľvek 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,  vozidlám bez evidenčného 
čísla, vozidlám so snehovými reťazami alebo klincami na pneumatikách, ostatným 

vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok Prevádzkovateľa, užívateľov parkoviska 

alebo tretích osôb, 

d) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, resp. dať pokyn na jeho odtiahnutie 
na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom,  ak 

užívateľ zaparkuje vozidlo takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke 

v priestore parkoviska, 

e) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí Prevádzkovateľovi, 
užívateľovi parkoviska alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska. 

 

 

 

 

 

 



Článok V. 
Zodpovednosť za škodu 

 

1. Prevádzkovateľ: 
a) nezodpovedá užívateľovi za škody vzniknuté v priestoroch parkoviska spôsobené 

treťou osobou, vrátane krádeže vozidla alebo jeho častí, spôsobené treťou 
osobou, 

b) neručí za odložené veci vo vozidle, taktiež neručí za voľne demontovateľné časti 
vozidla. 

2. Užívateľ: 
a) za všetky škody spôsobné motorovým vozidlom zodpovedá jeho vlastník. 

 

Článok VI. 

Bezpečnosť prevádzky v priestoroch parkoviska 

 

1. V priestore parkoviska je zakázané: 

a) zaparkovať vozidlo bez platného parkovacieho lístka, 

b) umiestňovať akéhokoľvek iné predmety ako motorové vozidlá, 
c) vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru 

vozidla. 

d) vykonávať pouličný predaj, roznášanie propagačných materiálov ako aj iných 
komerčných aktivít, 

e) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 

2. Priestor parkoviska nie je strážený.  

3. Priestor parkoviska je monitorovaný bezpečnostným systémom na ochranu majetku 
Prevádzkovateľa, nie na ochranu majetku užívateľa ani tretích osôb.  

 

Článok VII. 
Cenník za poskytované služby 

 

Aktuálny cenník za poskytovanie služieb je súčasťou tohto prevádzkového poriadku. Je 

zverejnený na informačnej tabuli pri vjazde na parkovisko. 
 

 


