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CENNÍK SLUŽIEB 
 
 
 

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH 
IČ DPH :   SK 2020440488 

 
 

1/ Platené parkovanie : - pondelok – piatok          8,00 – 18,00 hod. 
    - sobota     8,00 – 12,00 hod. 
    - nedeľa, štátny sviatok        bezplatné parkovanie 

 
 

 
2/ Parkovné - parkovací lístok: 
 
- motorové vozidlo, motocykel        0,70 €    za každú aj neukončenú hodinu parkovania 
 
- autobus (parkovisko pred VÚB)       2,00 €     za každú aj neukončenú hodinu parkovania 
       ( platná doba parkovania je iba tretina času vyznačeného na parkovacom lístku )  
 
Vydaný parkovací lístok je použiteľný na všetkých parkoviskách prevádzkovaných MŠK  
v čase jeho platnosti bez ohľadu na to, ktorý parkovací automat tento parkovací lístok 
vystavil. 
 
 
3/ Parkovné - parkovacia karta: 
 
A/ plné parkovné: 
 

a) 30,00 € parkovanie s tým istým vozidlom na všetkých parkoviskách počas 
celého jedného roka ( 12 mesiacov) 

 
b) 18,00 € parkovanie s tým istým vozidlom na všetkých parkoviskách počas 

celého polroka ( 6 mesiacov) 
 
c) 10,00 € parkovanie s tým istým vozidlom na všetkých parkoviskách počas 

celého štvrťroka ( 3 mesiacov) 
 
d) 5,00 € parkovanie s tým istým vozidlom na všetkých parkoviskách počas 
 celého jedného mesiaca  
 
 

Doba platnosti parkovacej karty  sa ráta od dátumu vydania.  
 

Parkovacia karta musí byť umiestnená za predným sklom vozidla tak, aby boli z vonku 
vozidla čitateľné všetky údaje na prednej strane tejto karty. 



 2 

 
 
B/ zľavy na parkovnom: 
 

a) 50% z parkovného podľa bodov 3, A, a - d, ak vlastníkom vozidla je občan  
                s ZŤP/S, resp. manžel, manželka, rodičia tejto osoby, 
 
b) 100% z parkovného, čiže 0,- €, ak vlastníkom vozidla je občan mesta  
                Považská Bystrica starší ako 70 rokov, 
 
c) 100% z parkovného, čiže 0,- € za parkovanie služobnými vozidlami orgánov 

Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Mestskej polície, 
zdravotnej a záchrannej služby, požiarnych zborov a správcov sietí pri plnení 
služobných úkonov, ako aj vozidlom označeným symbolom 01 – prepravujúcim 
osobu ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú, odkázanú na 
individuálnu  prepravu v prípade, že miesta vyhradené pre tieto vozidlá sú už 
obsadené. V tomto prípade nie je potrebný doklad o úhrade parkovného. 

 
d) 100% z parkovného, čiže 0,- €, ak vlastníkom vozidla je občan mesta  

Považská Bystrica – držiteľ zlatej Jánskeho plakety  
 

C/ poplatok za stratu parkovacieho preukazu, príp. akákoľvek zmena: 
 

V prípade straty parkovacieho preukazu je možnosť vystaviť duplikát. Poplatok  za    
vystavenie, príp. za vykonanie akejkoľvek zmeny  je 2,- € . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


