PARKOVISKO OSOBNÝ PRÍSTAV
Prevádzková doba:
PO – NE / 00:00 – 24:00 h

CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB:
Každých začatých 30 minút

1,50 €

Maximálna cena za 24 hodín

30 €

Každých začatých 30 minút

6€

Maximálna cena za 24 hodín

100 €

Nočné parkovanie (19:00-6:00) každých začatých 20 minút

0,50 €

Nočné parkovanie (19:00-6:00) každých začatých 20 minút

2€

Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka
•

•
•
•

stojane
Pomoc cez Hotline tlačidlo alebo tel. : +421 2 3810 5439 - ProPark
Parkovisko je monitorované kamerovým systémom
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Parkovisko Osobný prístav
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3.
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5.
6.

7.
8.
9.

100 €

Čerpanie pohonných hmôt do nádrží vozidiel, vykonávanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov

6.
7.

DIČ: 2020262442, IČ DPH: SK2020262442
DIČ: 2023757857, IČ DPH: SK2023757857
Miesto prevádzky: Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava
Prevádzková doba: pondelok - nedeľa, 00:00 - 24:00 hod.
Spôsob platenia: vložením parkovacieho lístka zo vstupného terminálu do automatickej pokladne
Cenník parkovania:
- osobné auto / každých začatých 30 minút
- osobné auto maximálna cena za 24 hodín
- BUS / každých začatých 30 minút
- BUS maximálna cena za 24 hodín
- osobné auto / nočné parkovanie (19:00-6:00) / každých začatých 20 minút
- BUS / nočné parkovanie (19:00-6:00) / každých začatých 20 minút
- strata alebo poškodenie parkovacieho lístka
Spôsob platenia: hotovosť alebo platobná karta
Parkovisko je monitorované kamerovým systémom

žiadne cenové zvýhodnenie

1.
2.
3.
4.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Prevádzkovateľ plateného parkoviska:

•

8.
9.

prevádzky.

1,50 €
30 €
6,00 €
100 €
0,50 € 1.
2,00 €
100,00 €

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a.
I. PODMIENKY PARKOVANIA

prevádzkovateľa (ochrana majetku, predchádzanie škodám, zabezpečenie plynulej prevádzky parkoviska,
vedenie dohľadového strediska, zákaznícka podpora) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Záznamy

1.

Tento prevádzkový poriadok upravuje pravidlá užívania nechráneného parkovacieho miesta zákazníkov určené na

si zákonných povinností prevádzkovateľa poskytnúť záznamy na základe vyžiadania (napr. súdom, orgánom

2.

cestných motorových vozidiel.
Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok, cenník

Získané osobné údaje budú chránené, uchovávané po dobu 72 hodín odo dňa vyhotovenia (ak záznam nebude
použitý na súdne, poistné alebo iné konanie).

b.
3.

Systém parkovania:
a) Vjazd vozidla: vodič zastaví pred ľavou vjazdovou rampou, ktorú otvorí stlačením tlačidla pre výdaj parkovacieho
lístka na vjazdovom termináli, čím sa rampa otvorí, pre výdaj parkovacieho lístka pre vjazd osobného vozidla je

odo dňa zániku zmluvného vzťahu. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa právo na prístup

osobného vozidla zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste, vodič autobusu zaparkuje 2.
vozidlo výhradne na vybranom nechránenom parkovacom mieste vyhradenom pre autobusy, riadne označeným
b)

sťažnosť dozornému orgánu ktorým je (Úradu na ochranu osobných údajov SR), ako aj právo obrátiť sa na
prevádzkovateľa (propark@propark.sk).

lístok je povinný zobrať so sebou.
parkovania podľa cenníka, platbu vodič uskutoční vložením parkovacieho lístka do automatickej pokladne

V. REKLAMAČNÝ PORIADOK
c)
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Právo na reklamáciu služieb: Ak majiteľ zaparkovaného vozidla zistí, že služba, ktorá mu bola poskytnutá má
uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Majiteľ vozidla pri uplatňovaní reklamácie musí predložiť doklad

Rýchlosť jazdy na parkovisku je max. 15 km/hod.
Zneužitie susedného nechráneného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla zákazníka bude 2.
posudzované ako parkovanie na dvoch (prípadne viacerých) nechránených parkovacích miestach.
Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave,
náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.

Zodpovednosť prevádzkovateľa služieb: Ak majiteľ vozidla uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je

(1 ks majiteľ vozidla doručí na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky, 1 ks si majiteľ

Parkovisko nie je strážené! Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie alebo stratu vozidiel
3.
prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na 4.
5.
majetku prevádzkovateľa parkoviska.

svoje právo na súde.
Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku: Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.3.2022
Reklamáciu je nutné doručiť na adresu Prevádzkovateľa alebo mailom propark@propark.sk
titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mail

Ak vodič osobného auta stratí parkovací lístok, úhrada parkovného je možná iba platobnou kartou pri odjazde

II. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
nechránenom parkovacom mieste.

2.
Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zničenie parkovacieho 3.

Prevádzkový poriadok parkoviska sú povinní dodržiavať všetci užívatelia krátkodobých parkovacích miest na
parkovisku Parkovisko Osobný prístav.
Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 1.3.2022
webovej stránke www.propark.sk

