
 

 

 

 

Prevádzkový poriadok 

pre platené Parkovisko pri Gejzíre v Herľanoch 

 

Článok I.  

1. Prevádzkovateľ: Obec Herľany  

Sídlo: Herľany 54  

IČO: 00 324 183  

DIČ: 202 123 59 75 

 

2. Názov a lokalita parkoviska - odstavnej plochy: Platené Parkovisko pri Gejzíre 

vymedzené dopravnými značkami (ďalej len „parkovisko“), v obci Herľany, parcela 

číslo 197, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Herľany, 

LV č. 190. 

3. Prevádzková doba: podľa čl. VIII. prevádzkového poriadku. 

4. Režim vyberania poplatkov: 

a) úhrada parkovného zakúpením parkovacieho lístka v hotovosti od osoby poverenej 

prevádzkovateľom parkoviska,  

b) potvrdením o zaplatení je parkovací lístok. 

5. Poplatok za parkovanie, tvorí prílohu Prevádzkového poriadku. 

 

 

Článok II. 

Základné ustanovenie 

 

1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky dočasného parkovania na 

parkovisku s možnosťou platby pre užívateľov cestných motorových vozidiel (ďalej len 

zákazník) v obci Herľany. 

2. Tento prevádzkový poriadok sa vydáva v súlade s § 9, ods. 2) a 3) všeobecne záväzného 

nariadenia obce Herľany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce. 

 

 

Článok III. 

Všeobecné podmienky 

 

1. Parkovanie a státie na vyznačených odstavných miestach je povolené len motorovým 

vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3.500 kg a súčasne rozmery 

vozidla nepresahujú 1,8 m x 4,8 m. 



2. Pod pojmom užívateľ odstavného miesta, resp. užívateľ parkoviska sa pre potreby tohto 

prevádzkového poriadku rozumie vodič vozidla, ktorý zaparkoval vozidlo na 

vyznačenom odstavnom mieste. 

3. Užívať odstavné miesto na parkovisku môže len užívateľ, ktorý súhlasí s týmto 

prevádzkovým poriadkom. 

4. Užívateľ, ktorý užíva odstavné miesto je povinný uhradiť parkovné podľa tohto 

prevádzkového poriadku na celý čas parkovania v rámci prevádzkovej doby parkoviska. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti užívateľa parkoviska 

 

1. Užívateľ je oprávnený:  

    a) zaparkovať vozidlo na odstavnom mieste po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú,  

    b) žiadať doklad o zaplatení parkovného,  

    c) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom odstavenia vozidla. 

2. Užívateľ je povinný:  

    a) zakúpiť si parkovací lístok, 

    b) dodržiavať všetky dopravné značky a upozornenia, bezpečnostné a požiarne predpisy, 

         pokyny obsluhy parkoviska a tento prevádzkový poriadok,  

    c) odstavné miesto užívať len pre vozidlo v prevádzkyschopnom stave,  

    d) vozidlo zaparkovať na odstavnom mieste vyznačenom dopravnými značkami,  

    e) parkovať iba na jednom odstavnom mieste,  

    f) vozidlo vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu 

        do pohybu,  

    g) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku,  

    h) na vyzvanie sa preukázať službukonajúcej osobe, dokladom o zaplatení parkovného, 

    i) uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi  

        parkoviska. 

     

 

Článok V. 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska 

 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený:  

    a) vyberať parkovné,  

    b) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,  

    c) uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva alebo rizika nebezpečenstva, 

        ktoré by mohlo mať priamy alebo nepriamy vplyv na ohrozenie zdravia a majetku 

        užívateľa, ako aj prevádzkovateľa,  

    d) odmietnuť vjazd na parkovisko 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, alebo majetok tretej osoby, nachádzajúci sa v 

        priestoroch odstavnej plochy, 

    e) vymáhať náhradu za ušlú úhradu parkovného, ako i náhradu akejkoľvek škody, ktorú 

        užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch odstavnej plochy,  



    f) zamietnuť vjazd motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo s rozmerom 

       vozidla väčším ako 1,8 m x 4,8 m. 

2. Prevádzkovateľ je povinný:  

    a) zabezpečovať prevádzku parkoviska podľa tohto prevádzkového poriadku a v súlade  

        s ostatnými všeobecne platnými predpismi,  

    b) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku, odstrániť všetky prekážky, ktoré môžu mať 

        vplyv na plynulú prevádzku parkoviska,  

    c) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom,  

    d) označiť parkovisko podľa typu parkoviska. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti alebo 

    tohto prevádzkového poriadku.  

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú užívateľovi na parkovisku, 

    vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti, spôsobenú treťou osobou. Zaparkované vozidlá nie 

    sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu 

    počas parkovania. 

3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, taktiež neručí za voľne odmontovateľné 

    časti vozidla. 

4. Vozidlá, ktoré sú umiestnené na parkovisku, musia byť v riadnom technickom stave a musia 

    byť schválené k používaniu v prevádzke. Pokiaľ z vozidla budú odstránené evidenčné značky 

    a pokiaľ vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla možno dôvodne predpokladať, že 

    sa ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými 

    právnymi predpismi.  

5. Užívatelia a všetky ostatné osoby zdržiavajúce sa v priestoroch parkoviska sú povinné starať 

    sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedajú za všetky 

    škody spôsobené nimi alebo ich vozidlami na majetku prevádzkovateľa parkoviska. 

 

 

Článok VII. 

Kontrola. 

 

1. Porušenie prevádzkového poriadku sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 

    Z. z. o priestupkoch v znení neskorších noviel a doplnkov, pokiaľ takéto porušovanie 

    nemožno posudzovať ako prečin alebo trestný čin. 

2. Pri súčasnom porušení pravidiel cestnej premávky bude naviac priestupok hlásený 

    Okresnému dopravnému inšpektorátu PZ. 

3. Dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z. z. majú 

    právo kontrolovať príslušníci PZ. 

4. Kontrolu parkovania, porušenie prevádzkového poriadku a nahlásenie priestupku na 

    odstavnej ploche majú právo vykonávať poverení pracovníci prevádzkovateľa s riadne 

    vydaným preukazom kontrolujúceho. 

 

 



Článok VIII. 

Prevádzková doba parkoviska 

 

Prevádzková doba odstavných miest na parkovisku s prevádzkou zabezpečenou 

zakúpením parkovacieho lístka v hotovosti od osoby poverenej prevádzkovateľom parkoviska, 

označených dopravným značením IP17a Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím je 

denne počnúc dňom 1. júna a končiac dňom 31. septembra príslušného kalendárneho roka. 

 

 

                                                       Článok IX. 

                              Poplatky za parkovanie na parkovisku 

 

1. Cenník parkovného pre jedno vozidlo na odstavnej ploche tvorí prílohu č. 1 prevádzkového  

    poriadku parkoviska. 

2. Úprava výšky parkovného je schválená  obecným zastupiteľstvom obce Herľany. 

3. Užívateľ motorového vozidla na elektrický pohon za parkovanie takéhoto vozidla na 

    parkovacích miestach určených pre elektromobily v čase nabíjania na elektronabíjacej stanici 

    nemusí platiť poplatok na parkovanie v čase jeho nabíjania.     

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Prevádzkový poriadok pre odstavnú plochu Parkoviska pri Gejzíre s plateným parkovaním 

    sú povinní dodržiavať všetci užívatelia využívajúci odstavné miesta na parkovisku. 

2. Prevádzkový poriadok pre odstavnú plochu Parkoviska pri Gejzíre bol schválený uznesením  

    č. 61/2022 obecného zastupiteľstva v Herľanoch  dňa 6. decembra 2022 a nadobúda 

    účinnosť dňom 1. januára 2023. 

3. Prevádzkový poriadok  Parkoviska pri gejzíre je umiestnený v sídle prevádzkovateľa Obec 

    Herľany, Herľany 54  a na webovom sídle obce Herľany.  

4. Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku odstavnej plochy je príloha č. 1 „Cenník 

    zóny plateného parkovania na Parkovisku pri Gejzíre“. 

 

 

 

V Herľanoch, dňa 22. novembra 2022 

 

 

 

 

        Ing. Slavomír Rusnák  v. r.  

           starosta Obce Herľany 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha k prevádzkovému poriadku Parkoviska pri Gejzíre 

 

 

 

 

 

Cenník zóny plateného parkovania  

na Parkovisku pri Gejzíre 

 

 
Poplatok za parkovanie denne počas prevádzky parkoviska od 1. júna do 31. septembra         

v čase od 07.00 hod. do 21.00 hod. 

 

- osobne motorové vozidlo  1,50.-€   na jeden deň 

- autobus    2,00.-€   na jeden deň 


