
Mestské športové kluby Považská Bystrica s.r.o., sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica 

 
 
 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
 

regulovaného státia vozidiel  
na určených parkoviskách v Meste Považská Bystrica 

 
 

1/ Prevádzkovateľ : 
 
    MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. 
  Sídlo:  sídl. SNP 2549 
   Športová hala 
   017 01 Považská Bystrica 
  IČO: 31637655,  IČ DPH : SK 2020440488 
  Tel.:  +421/42 4326 441, FAX:  +421/42 4328 135, mail: msk@msk.sk 
 
 
2/ Platené parkovanie: 

    Po – Pia  8 00 – 18 00 hod. 
    So  8 00 – 1200 hod. 
    Ne  bez poplatku 
 
 
3/ Poplatok za parkovanie : 
 
    Cenník služieb  - príloha č.1 
 
4/ Základné ustanovenia: 
 a/ Tento prevádzkový poriadok sa vydáva na základe uzatvorenej zmluvy medzi: 
Mestom Považská Bystrica a MŠK Považská Bystrica s.r.o. 
 b/ Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky regulovaného státia vozidiel 
na parkovacích miestach na určených parkoviskách v meste Považská Bystrica 
s prevádzkou zabezpečenou predajom parkovacích lístkov z parkovacieho automatu 
alebo vopred vydanou parkovacou kartou na určenom mieste. 
 c/ Parkoviská zabezpečené parkovacím automatom sú nasledovné : 
Parkovisko č. 1 (Námestie A. Hlinku pred VÚB) počet 113 miest + 4 BUS miest. 
Parkovisko č. 2 (ul. Sládkovičova pri hlavnej pošte) počet 30 miest. 
Parkovisko č. 3 (za OD Prior) počet 112 miest.  
Parkovisko č. 4 (za OD Banco a OD Tabat) počet  94 miest.  
Parkovisko č. 5 (pri bývalom ZVL Diamon) počet 30 miest.  
Parkovisko č. 6 (pri Dome kultúry) počet 23 miest.  
Parkovisko č. 7 (za Mestským úradom) počet 49 miest.  
Parkovisko č. 8 (za Finančným centrom) počet 45 miest. 
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 d/ Parkovanie autobusov je povolené iba na parkovisku č. 1 na námestí A. Hlinku  
pred VÚB na vyhradených miestach. 

 

 e/ Predaj parkovacích kariet podľa platného cenníka služieb zabezpečuje 
prevádzkovateľ v mieste sídla spoločnosti:  

 
   sídl. SNP 2549, Športová hala, 017 01 Považská Bystrica 
  

                               (III. poschodie – vchod zo strany parkoviska Tesco)  
 

v tomto čase:               Pondelok    9 
00

    -   12 
00

 hod.         12 
30

    -    15 
00

 hod. 

        Utorok    9 
00

    -   12 
00

 hod.  12 
30

    -    15 
00

 hod. 

        Streda    9 
00

    -   12 
00

 hod.  12 
30

    -    15 
00

 hod. 

        Štvrtok       9 
00

    -   12 
00

 hod. 12 
30

    -    15 
00

 hod. 

        Piatok         9 
00

    -   12 
00

 hod. 12 
30

    -    15 
00

 hod. 

                                                  obed. prestávka       12 
00

  -   12 
30

 hod. 
         
 

 f/ V prípade akejkoľvek poruchy parkovacieho automatu užívateľ parkoviska 
o tomto upovedomí prevádzkovateľa na týchto telefónnych číslach: 
 
  pevná linka:    + 421 42 4326 441 
  mobil:    + 421 917 555 005 
 
a ďalej sa riadi pokynmi, ktoré mu budú na týchto telefónnych číslach poskytnuté. 
 
Prevádzkovateľ je povinný po zistení poruchy alebo inej prevádzkovej chyby na 
parkovacom automate tento nefunkčný alebo inak poškodený automat uviesť do stavu 
schopného bezchybnej prevádzky a to pri menej závažných poruchách podľa okolností 
prípadu bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od zistenia poruchy. 
Pri závažných poruchách najneskôr do 14 dní od zistenia poruchy. 
 
 g/ Prevádzkovateľ parkoviska poverí určeného pracovníka vykonávaním dozoru na 
parkoviskách, ktorý bude viditeľne označený. Tento pracovník je oprávnený: 

- organizovať spôsob parkovania vozidiel, 
- kontrolovať platné parkovacie lístky a parkovacie karty umiestnené 

v zaparkovaných vozidlách, 
- oznamovať mestskej polícii, príp. dopravnej polícii nedodržiavanie 

pravidiel spoplatneného parkovania, 
- zastavovať vozidlá na nevyhnutne nutnú dobu z dôvodu organizovania 

spôsobu parkovania. 
 

h/ Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi parkoviska za škodu vzniknutú na 
vozidle na platenom parkovisku, vrátane krádeže vozidla, jeho obsahu alebo jeho časti 
spôsobené treťou osobou. 

 
i/ Zneužitie susedného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla bude 

posudzované ako parkovanie na dvoch (prípadne viac) parkovacích miestach a užívateľ 
je povinný zaplatiť náhradu za všetky takto obsadené parkovacie miesta podľa platného 
cenníka služieb. 
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j/ Je zakázané: 
- neoprávnené používanie parkovacej karty, príp. parkovacieho lístka, 
- akýkoľvek zásah do týchto dokladov (vrátane napodobňovania) inou 

osobou ako prevádzkovateľom,  
- používať poškodené parkovacie karty, príp. parkovacie lístky. 

 
5/ Záverečné ustanovenie: 
 
 a/ právne vzťahy neupravené týmto prevádzkovým poriadkom sa riadia právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike, 
 b/ prevádzkový poriadok spolu s cenníkom služieb je umiestnený na predajnom 
mieste prevádzkovateľa, na Mestskej polícii, na každom parkovacom automate a je 
zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa (www.msk.sk - sekcia Firemné 
stránky MŠK - ostatné aktivity). 
 
 
 

   

http://www.msk.sk/

