Mesto Svidník, Mestský úrad Svidník, Sov hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Parkovací poriadok pred a za budovou AB platný od 28. októbra 2011
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Svidník je výlučným vlastníkom pozemku KNC 9/1 v k.ú. Svidník, na ktorom je
vybudované parkovisko pred budovou AB s parkovacími miestami č. 1. - 40. a parkovisko
za budovou AB s parkovacími miestami č. 41. - 55.
2. V snahe zabezpečiť parkovacie možnosti vlastníkom a nájomcom priestorov v budove AB,
Mestský úrad vo Svidníku určuje parkoviská pred a za budovou AB pre parkovanie
cestných motorových vozidiel vlastníkov a nájomcov priestorov v budove AB, na základe
Mestom Svidník vydaných parkovacích kariet. Vzhľadom na zabezpečenie poriadku
parkovania sa vydáva tento Parkovací poriadok.
3. Parkovací poriadok upravuje pravidlá užívania nechráneného parkovacieho miesta na
parkovanie osobných vozidiel na parkovisku pred a za budovou AB.
Článok 2
Podmienky vydania karty vstupu na parkoviská
1. Výdaj parkovacích kariet vstupu na parkoviská sa bude realizovať na Mestskom úrade.
2. Vodiči parkujúci na parkovisku pred a za budovou AB sú povinní vyzdvihnúť si
parkovaciu kartu.
3. Parkovacie karty budú vydávané bezplatne do 15. januára na príslušný rok.
4. Karta vstupu je prenosná. Môžu je používať vodiči viazaní k príslušnému subjektu.
5. Parkovacie miesta pred budovou AB s označením RESERVE sú určené pre vozidlá
vyšších orgánov a inštitúcií.
6. Prehľad pridelených parkovacích miest tvorí Prílohu tohto Pracovného poriadku.
Článok 3
Podmienky parkovania
1. Užívať parkovacie miesto môže len vodič, ktorý akceptuje tento parkovací poriadok, čím
sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká
vjazdom na parkovisko. Držiteľ parkovacej karty má právo na parkovanie ním riadeného
osobného motorového vozidla bez prívesu na vyhradenom parkovacom mieste.
2. Na spôsob parkovania pred AB upozorňuje dopravná značka IP 16 Parkovisko - s
dodatkovou tabuľou E 13 umiestnená na dobre viditeľnom mieste s nápisom: Parkovisko

pre vozidlá s parkovacou kartou č. 1 - 40 v pracovných dňoch pondelok - piatok od 7.00 16.00 hod.
3. Na spôsob parkovania za AB upozorňuje dopravná značka IP 16 Parkovisko - s
dodatkovou tabuľou E 13 umiestnená na dobre viditeľnom mieste s nápisom: Parkovisko
pre vozidlá s parkovacou kartou č. 41 - 55 v pracovných dňoch pondelok - piatok od 7.00 16.00 hod.
4. Parkovacie miesta na parkoviskách sú očíslované. Vodiči sú povinní parkovať na
parkovacom mieste s číslom totožným na parkovacej karte a umiestniť ju vo vozidle na
viditeľnom mieste za predným čelným sklom.
5. Kontrolu dodržiavania Parkovacieho poriadku bude vykonávať mestská polícia.
Článok 4
Povinnosti vodiča
1. Po zaparkovaní vozidla vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti
samovoľnému pohybu.
2. Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky, upozornenia a tento parkovací
poriadok.
3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.
4. Udržiavať čistotu a poriadok na parkoviskách.
5. Umožniť výkon čistenia a údržby priestorov parkovísk a rešpektovať za týmto účelom
spôsobené dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov.
6. Na parkovisku sú vodiči povinní dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č.
8/2009 Z.z. o prevádzke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že vodič poruší tento parkovací poriadok podstatným spôsobom, má
prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.
8. Vozidlá, ktoré sú umiestnené na parkoviskách, musia byť v riadnom technickom stave a
musia byť schválené k používaniu v prevádzke.
9. Doba vyhradeného parkovania na parkovacích miestach pre držiteľov parkovacích kariet je
stanovená v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 7.00 do 16.00 hod. V ostatnom
čase je vstup na parkovisko voľný.
10. Prevádzkovateľ parkovísk nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a
vozidiel zaparkovaných na parkoviskách. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a
prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas
parkovania.
11. Vodič (vrátane všetkých osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch parkovísk) je povinný starať
sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa parkovísk a ostatných zákazníkov nevznikla

škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na ich
majetku.
Článok 5
Na parkoviskách je zakázané:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle deti a živé zvieratá,
nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach,
fajčiť, používať otvorený oheň a taktiež manipulovať s horľavými látkami,
odkladať a skladovať predmety všetkého druhu, obzvlášť predmety z horľavých
materiálov,
čerpať PHM do nádrží vozidiel, vykonávať opravy, vymieňať olej, nabíjať akumulátory,
vypúšťať prevádzkové kvapaliny,
parkovať vozidlá s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim
prevádzku na parkoviskách, rovnako je zakázané parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v
riadnom technickom stave a vozidiel nespĺňajúcich technické predpisy,
umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom
uvedenia vozidla do prevádzky,
pohybovať sa na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Parkovací poriadok parkovísk sú povinní dodržiavať všetci ich užívatelia a držitelia
parkovacích miest.
2. Parkovací poriadok parkovísk bude umiestnený na webowej stránke mesta Svidník.
3. Parkovací poriadok je platný a účinný od 28. októbra 2011.

Ing. Ján Holodňák, v.r.
primátor mesta
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