PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA NA LETISKU KOŠICE
parkovisko na Letisku Košice. Platené parkovisko s organizovanou prevádzkou, Letisko Košice, 041 75 Košice
Čl. I
Prevádzkovateľ
Košice Car Parking, spol. s r.o.,
Letisko Košice, 041 75 Košice IV, IČO : 44 006 462
tel./fax : 055/6832136, e-mail: carparking@airportkosice.sk
Čl. II
Čas organizovanej prevádzky parkoviska

b)

udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku vrátane zimnej údržby, odstrániť všetky prekážky,
ktoré môžu mať vplyv na plynulú prevádzku parkoviska,

c)

upozorniť užívateľa o naplnení kapacity parkoviska pred vstupom, neumožniť zaparkovanie
väčšieho počtu vozidiel, ako je jeho kapacita,

d)

umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s cenami
za poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste v priestoroch parkoviska,

e)

zamietnuť vjazd iným typom vozidiel, ako osobné motorové vozidlá a autobusy. Vozidlám
s prívesným vozíkom, taktiež vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý
bolo parkovisko projektované.

Pondelok – nedeľa 0.00 – 24.00 (non – stop)
2.
Čl. III
Práva a povinnosti užívateľa parkoviska
1.

Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do
priestoru parkoviska, prevzatím parkovacieho lístka. Končí sa výjazdom vozidla z parkoviska po
zaplatení poplatku za poskytované služby.

2.

Užívateľ je oprávnený:
a)
zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom parkovacom boxe,

3.

b)

uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať priamy,
alebo nepriamy vplyv na ohrozenie zdravia a majetku užívateľa, ako aj prevádzkovateľa,

c)

odmietnuť vjazd do parkoviska 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,

d)

inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na
náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom a to aj v prípade,
keď užívateľ zaparkuje vozidlo:

b)

parkovať v priestore parkoviska po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú počas doby prevádzky,

c)

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

•

takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska,

d)

využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania,

•

v rezervovaných boxoch, v boxoch vyhradených pre ZŤP,

e)

parkovať na parkovisku označenom ako P2 zdarma po dobu max. 10 minút, a to najviac raz
za 24 po sebe nasledujúcich hodín, avšak len za splnenia podmienky, že parkovací lístok
nebol počas týchto počiatočných 10 minút parkovania vložený do automatickej výplatnej
stanice.

•

mimo vyznačeného parkovacieho boxu,

•

na viacerých vyznačených parkovacích boxoch súčasne,

•

použitom na výkon prepravy osôb za odplatu (predovšetkým taxislužby), a to i v prípade
ak dané vozidlo bolo na tento účel použité v minulosti

Užívateľ je povinný:
a)
dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska na Letisku Košice,

e)

vymáhať náhradu škody spôsobenej v prípadoch uvedených v bode c) do výšky 50 násobku
maximálneho denného poplatku,

b)

vybrať si parkovací lístok pri vjazde do parkoviska, starostlivo ho uschovať,

c)

pri pohybe v priestore parkoviska sa riadiť podľa dopravného značenia, navigačných a
informačných značiek, rešpektovať pokyny službukonajúceho operátora,

f)

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

d)

neparkovať vozidlo na mieste, ktoré na to nie je vyhradené,

g)

e)

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

f)

na vyzvanie sa preukázať operátorovi alebo zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej služby
parkovacím lístkom,

požadovať a vymáhať od užívateľa parkoviska zaplatenie sankčného poplatku za odstránenie
zariadenia na znehybnenie vozidla, ktoré prevádzkovateľ inštaloval na vozidle užívateľa podľa
tohto parkovacieho poriadku, a to vo výške 49,- EUR, ako aj zaplatenie dlžných poplatkov
v zmysle čl. III ods. 3 písm. g) a i) tohto parkovacieho poriadku za všetky dovtedajšie
parkovania, a to všetko pred odstránením takéhoto zariadenia,

h)

vymáhať od užívateľa parkovací poplatok podľa čl. III ods. 3 písm. m) a sankčné poplatky
podľa čl. III ods. 3 písm. l) body (i), (ii) a (iv) tohto prevádzkového poriadku,

i)

odoprieť vjazd na parkovisko vozidlu, ktoré porušilo tento prevádzkový poriadok,
predovšetkým, ale nie výlučne, oprávnenie Čl. III ods. 2 písm. e) tohto prevádzkového
poriadku.

j)

odoprieť vjazd s vozidlom osobám, ktoré sa v minulosti dopustili porušenia tohto
prevádzkového poriadku, resp. „Prevádzkového poriadku verejných hál (terminálov) letiska
Košice“, a to na akomkoľvek vozidle.

g)

h)

zaplatiť parkovací poplatok pred odchodom z parkoviska prostredníctvom automatickej
výplatnej stanice, a to i v prípade parkovania na parkovisku označenom ako P2 po dobu
max.10 minút raz za 24 po sebe nasledujúcich hodín v prípade, ak počas úvodných 10 minút
parkovania na parkovisku P2 bol parkovací lístok vložený do automatickej výplatnej stanice,
opustiť s vozidlom priestor parkoviska do 10 minút od úhrady parkovacieho poplatku, pri
prekročení tohto časového limitu zaplatiť poplatok za minimálne 1 ďalšiu hodinu v zmysle
platného cenníka, v prípade dlhšej doby než 1 hodina po prekročení časového limitu 10 minút
od úhrady parkovacieho poplatku zaplatiť poplatok v zmysle platného cenníka za poskytované
služby,

Čl. V
Zodpovednosť za škodu

pri strate parkovacieho lístka predložiť operátorovi svoj preukaz totožnosti, osvedčenie o
technickej spôsobilosti motorového vozidla, uhradiť na mieste parkovací poplatok vo výške
maximálnej dennej parkovacej sadzby za každý deň parkovania,

a)

Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú v priestore parkoviska vrátane krádeže
vozidla alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou,

j)

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

b)

prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neodkladajú. Taktiež
neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla,

k)

zdržať sa vykonávania akejkoľvek podnikateľskej činnosti na ktoromkoľvek z parkovísk
prevádzkovateľa (t.j. obzvlášť parkovísk označených ako P1, P2, P3 a P4), obzvlášť
vykonávania činnosti taxislužby, alebo inej prepravy osôb za odplatu (výnimkou je privezenie
klienta na parkovisko letiska P2 a čakanie na klienta výlučne vo vozidle použitom na následnú
prepravu klienta na parkovisku P2 a užívanie parkovacích miest pre vozidlá taxislužby na
základe osobitnej platnej nájomnej zmluvy).

c)

prevádzkovateľ ručí za všetky škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci pri svojej pracovnej činnosti,
taktiež za škody spôsobené parkovacou technológiou bez priameho zavinenia užívateľa

i)

l)

m)

Čl. VI
Bezpečnosť prevádzky parkoviska

uhradiť sankčné poplatky prevádzkovateľovi parkoviska, predovšetkým sankčný poplatok
(i)

v zmysle čl. IV, ods. 2 písm. e) tohto prevádzkového poriadku,

(ii)

vo výške 99,- EUR za porušenie povinnosti uvedenej pod čl. III ods. 3 písm. k)
prevádzkového poriadku (zákaz vykonávania podnikateľskej činnosti),

(iii)

vo výške 49,- EUR za odstránenie zariadenia na znehybnenie vozidla, a to pred jeho
odstránením,

(iv)

vo výške 49,- EUR za privolanie odťahovej služby ako i

uhradiť parkovací poplatok na základe cenníka parkovacích služieb za nepretržitú dobu
parkovania s výnimkou doby bezodplatného parkovania, pričom jednotlivé doby parkovania za
sebou nadväzujúce po výjazde a opätovnom vjazde do priestoru parkoviska sa sčítavajú
a predstavujú jednu a tú istú nepretržitú dobu parkovania, ibaže by čas medzi výjazdom
a opätovným vjazdom presiahol 90 minút, kedy po takomto opätovnom vjazde začína plynúť
nová nepretržitá doba parkovania a sankčný poplatok.

Čl. IV
Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska
1.

Prevádzkovateľ je oprávnený:
a)
požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,

Prevádzkovateľ je povinný:
a)
zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku, v súlade
s ostatnými všeobecne platnými a známymi predpismi,

V Košiciach dňa 01.01.2020

V priestore parkoviska je prísne zakázané:
a)
fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,
b)

zdržovať sa v priestore parkoviska bez platného parkovacieho lístka,

c)

umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel,

d)

vykonávať akékoľvek opravy vozidla vrátane umývanie exteriéru a interiéru.

Čl. VII
Cenník za poskytované služby
Aktuálny cenník za poskytované služby je prílohou tohto prevádzkového poriadku. Je zverejnený na tabuli pri
vstupe do parkoviska.
Čl. VIII
Platnosť prevádzkového poriadku
Prevádzkový poriadok je vydaný na dobu neurčitú, platnosť a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2020.

