
CENNÍK PARKOVANIA
V SÚKROMNOM PLATENOM PARKOVISKU 1 

VIENNA GATE na –1.PP
ÚČINNÝ OD 16. 01. 2023

Upozornenie pre NÁVŠTEVNÍKOV
–  Vjazd, výjazd, ako aj celý objekt PARKOVISKA je snímaný, na-

hrávaný a uchovávaný priemyselným kamerovým systémom.

–  Strata parkovacieho lístka je spoplatnená pokutou 10 € za deň, 
resp. vjazd; to nemá vplyv na povinnosť úhrady parkovného.

–  Pod pokutou 50 € za jedno motorové vozidlo sa zakazuje vý-
jazd z PARKOVISKA a vjazd do PARKOVISKA dvoch alebo via-
cerých vozidiel na jeden parkovací lístok v tesnom závese za 
sebou (t. j. vláčiku).

–  Neoprávnený výjazd motorového vozidla z PARKOVISKA bez 
úhrady parkovného je porušením parkovacieho poriadku – po-
rušením zmluvy a spôsobuje vlastníkovi PARKOVISKA škodu, 
ktorú si bude vlastník PARKOVISKA vymáhať; ďalší vjazd také-
hoto motorového vozidla na PARKOVISKO bude blokovaný až 
do úhrady dlžného parkovného.

Pokyny pre NÁVŠTEVNÍKOV
–  Zaparkujte motorové vozidlo na parkovacie miesto v sú-

lade s dopravným značením. 
–  V prípade zaparkovania motorového vozidla spôsobom (ktorý 

bude riadne zdokumentovaný na pamäťové médium), ktorý 
neumožňuje užívanie vedľajšieho parkovacieho miesta (státie 
na dopravnej čiare alebo cez dopravnú čiaru), čím dôjde k váž-
nemu porušeniu prevádzkového poriadku PARKOVISKA, kto-
rý ste sa dobrovoľným vjazdom do tohto parkoviska zaviazali 
dodržiavať, Vám bude výjazd v parkovacom systéme automa-
ticky zablokovaný. Odblokovanie výjazdu takéhoto motorové-
ho vozidla z  PARKOVISKA je podmienené predchádzajúcou 
úhradou parkovného za každé jedno čo i len sčasti obsadené 
parkovacie miesto (v zmysle dôkazov zaznamenaných na pa-
mäťovom médiu), a to sadzbou 3 € za každú začatú hodinu 
užívania každého dotknutého parkovacieho miesta, pričom sa 
na takéto nesprávne parkovanie v zmysle prevádzkového po-
riadku PARKOVISKA nevzťahuje Parkovanie 30 minút ZADAR-
MO/DEŇ.

–  V prípade poruchy parkovacieho systému alebo jeho časti vo-
lajte obsluhu cez komunikačné zariadenie umiestnené na kaž-
dom zariadení parkovacieho systému (vjazd, výjazd, pokladňa).

–  PARKOVISKO opustite do 20 minút od uhradenia parkovné-
ho; inak sa začne opätovne počítať doba parkovania v zmysle 

platného prevádzkového poriadku a cenníka, pričom na tento 
prípad sa nevzťahuje Parkovanie 30 minút ZADARMO/DEŇ.

–  V  prípade, že motorové vozidlo neodíde z  PARKOVISKA do 
troch po sebe nasledujúcich dní od zaevidovania v parkova-
com systéme, má prevádzkovateľ PARKOVISKA právo motoro-
vé vozidlo odtiahnuť, resp. mechanicky výjazd takéhoto vozidla 
z PARKOVISKA zablokovať. V prípade parkovania dlhšieho ako 
tri po sebe nasledujúce dni Vás žiadame kontaktovať prevádz-
kovateľa PARKOVISKA a dohodnúť si s prevádzkovateľom PAR-
KOVISKA1 osobitné podmienky parkovania.

Upozornenie pre REZIDENTOV
–  Po prejdení vstupného elektronického systému (vstupnej zá-

vory) na vjazde na PARKOVISKO je potrebné do 10 minút opus-
tiť priestor PARKOVISKA a prejsť cez vstupné závory na -2.PP. 
V prípade že sa zdržíte na PARKOVISKU viac ako 10 minút po 
prejdení vstupného elektronického systému (vstupnej závory) 
na vjazde na PARKOVISKO, resp. na PARKOVISKU zaparkujete, 
budete spoplatnení podľa cenníka pre NÁVŠTEVNÍKOV.

–  Po prejdení vstupného elektronické-
ho systému (výstupnej závory) na výjazde  
z -2.PP je potrebné do 10 minút opustiť priestor PARKOVISKA 
a prejsť cez výstupné závory pre výstup z PARKOVISKA. V prí-
pade, že sa zdržíte na PARKOVISKU viac ako 10 minút po prej-
dení vstupného elektronického systému (vstupnej závory) na 
vjazde do PARKOVISKA, resp. na PARKOVISKU zaparkujete, 
budete spoplatnení podľa cenníka uvedeného vyššie.

–  REZIDENTOV žiadame, aby používali výlučne pridelené parko-
vacie karty a nevyberali z parkovacieho systému parkovacie líst-
ky. Vybratie parkovacieho lístka z parkovacieho systému nemá 
žiaden vplyv na status REZIDENT/NÁVŠTEVNÍK a jeho zmenu, 
nakoľko parkovací systém registruje evidenčné číslo vozidla. To 
platí tak pre denné, aj pre nočné parkovanie.

–  Vjazd, výjazd, ako aj celý objekt PARKOVISKA je snímaný, na-
hrávaný a uchovávaný priemyselným kamerovým systémom.

–  Pod pokutou 50 € za jedno motorové vozidlo sa zakazuje vý-
jazd z PARKOVISKA a vjazd do PARKOVISKA dvoch alebo via-
cerých vozidiel na jeden parkovací lístok v tesnom závese za 
sebou (t. j. vláčiku).

Pokyny pre REZIDENTOV
–  Zaparkujte motorové vozidlo na parkovacie miesto v sú-

lade s dopravným značením. 
–  V prípade zaparkovania motorového vozidla spôsobom (ktorý 

bude riadne zdokumentovaný na pamäťové médium), ktorý 
neumožňuje užívanie vedľajšieho parkovacieho miesta (státie 
na dopravnej čiare alebo cez dopravnú čiaru), čím dôjde k váž-
nemu porušeniu prevádzkového poriadku PARKOVISKA, kto-
rý ste sa dobrovoľným vjazdom do tohto parkoviska zaviazali 
dodržiavať, Vám bude výjazd v parkovacom systéme automa-
ticky zablokovaný. Odblokovanie výjazdu takéhoto motorové-
ho vozidla z  PARKOVISKA je podmienené predchádzajúcou 
úhradou parkovného za každé jedno čo i len sčasti obsadené 
parkovacie miesto (v zmysle dôkazov zaznamenaných na pa-
mäťovom médiu), a to sadzbou 3 € za každú začatú hodinu 
užívania každého dotknutého parkovacieho miesta, pričom sa 
na takéto nesprávne parkovanie v zmysle prevádzkového po-
riadku PARKOVISKA nevzťahuje Parkovanie 30 minút ZADAR-
MO/DEŇ.

–  V prípade poruchy parkovacieho systému alebo jeho časti vo-
lajte obsluhu cez komunikačné zariadenie umiestnené na kaž-
dom zariadení parkovacieho systému (vjazd, výjazd, pokladňa).

–  PARKOVISKO opustite do 20 minút od uhradenia parkovné-
ho; inak sa začne opätovne počítať doba parkovania v zmysle 
platného prevádzkového poriadku a cenníka, pričom na tento 
prípad sa nevzťahuje Parkovanie 30 minút ZADARMO/DEŇ.

–  V  prípade, že motorové vozidlo neodíde z  PARKOVISKA do 
troch po sebe nasledujúcich dní od zaevidovania v parkova-
com systéme, má prevádzkovateľ PARKOVISKA právo motoro-
vé vozidlo odtiahnuť, resp. mechanicky výjazd takéhoto vozidla 
z PARKOVISKA zablokovať. V prípade parkovania dlhšieho ako 
tri po sebe nasledujúce dni Vás žiadame kontaktovať prevádz-
kovateľa PARKOVISKA a dohodnúť si s prevádzkovateľom PAR-
KOVISKA osobitné podmienky parkovania.

V Bratislave dňa 05. 01. 2023

Správa parkoviska Vienna Gate
kontakt: sprava@luiziadevelopment.sk

Státie kolesom
na dopravnej čiare

Státie kolesom
cez dopravnú čiaru

Státie kolesom
cez dopravnú čiaru

a na dopravnom značení (zebre)

CORRECT
SPRÁVNE

INCORRECT
NESPRÁVNE

INCORRECT
NESPRÁVNE

INCORRECT
NESPRÁVNE

VZOR PARKOVANIA

Vysvetlivky:
1  PARKOVISKOM sa rozumie priestor –1.PP v polyfunkčnom objekte Vienna Gate, Kopčianska 8A, 851 01 Bratislava
2  NÁVŠTEVNÍKOM sa rozumie akákoľvek iná osoba než REZIDENT, ktorej pri vjazde do garáže s motorovým vozidlom parkovací systém vytlačí parkovací 

lístok
3  REZIDENTOM sa rozumie vlastník parkovacieho státia na –2.PP
4  Parkovaním 30 minút ZADARMO/DEŇ sa rozumie súčet všetkých parkovacích časov od 06.00 h do 22.00 h v jeden kalendárny deň bez ohľadu na 

počet vjazdov/výjazdov motorovým vozidlom do/z garáže

REZIDENTI 3
PONDELOK – NEDEĽA

DEŇ: 06.00 h – 22.00 h
každá ďalšia začatá hodina: 3 €/h
čas na bezplatné opustenie PARKOVISKA 
po zaplatení: 20 minút

NOC: 22.00 h – 06.00 h
paušálna cena 3 €/NOC
čas na bezplatné opustenie PARKOVISKA 
po zaplatení: 20 minút

NÁVŠTEVNÍCI 2
PONDELOK – NEDEĽA

DEŇ: 06.00 h – 22.00 h
0 – 0,5 h ZADARMO/DEŇ 4
od príchodu do 2 hodín: 2 €
každá ďalšia začatá hodina: 3 €/h
čas na bezplatné 
opustenie PARKOVISKA 
po zaplatení: 20 minút

NOC: 22.00 h – 06.00 h
paušálna cena 3 €/NOC
čas na bezplatné 
opustenie PARKOVISKA 
po zaplatení: 20 minút


