Prevádzkový poriadok Technických služieb mesta Humenné pre
prevádzkovanie odstavných plôch motorových vozidiel

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok stanovuje podmienky dočasného parkovania na vymedzených parkoviskách
s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné pre majiteľov osobných
motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg.

Čl. 2
Rozsah platnosti
Parkoviská s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné:
1. Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica
2. Parkovisko pri budove “Sociálna poisťovňa”, Námestie Slobody
3. Parkovisko za budovou “Združená prevádzková budova – Okresný úrad Humenné”, Štefánikova ulica
4. Parkovisko pri budove “Mestské kultúrne stredisko”, Gorkého ulica
5. Parkovisko oproti budove “Mestský úrad Humenné”, Kukorelliho ulica
6. Parkovisko pri budove “Central Point”, Laborecká ulica

Čl. 3
Prevádzková doba
Prevádzková doba na parkoviskách s organizovanou prevádzkou je stanovená takto:
pondelok –piatok
8.00 - 17.00 hod
sobota
8.00 - 12.00 hod
nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja
bezplatne
V ostatnom čase je parkovanie povolené bez obmedzenia a bez poplatkov. Vo výnimočných prípadoch – na
požiadanie mesta Humenné, v prípade mestom organizovaných akcií sa parkovné nebude vyberať.

Čl. 4
Výška úhrady
Technické služby mesta Humenné prevádzkujú parkovacie plochy v rámci podnikateľskej činnosti na
základe živnostenského oprávnenia.
V platnosti sú následovné druhy výberu parkovného v cenách vrátane DPH:
1. Jednorázový parkovací lístok - hodinový …............................................................................... 0,50 eur
2. Mesačný parkovací poplatok …..................................................................................................... 20 eur
3. Ročný parkovací poplatok ............................................................................................................. 190 eur
4. Ročný parkovací poplatok pre podnikateľov, ktorí majú sídlo prevádzky pri spoplatnených
parkoviskách .................................................................................................................................... 60 eur
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Čl. 5
Spôsob úhrady
1. V pokladni Technických služieb mesta Humenné na ulici Sninska 27:
- mesačný parkovací poplatok,
- ročný parkovací poplatok,
- ročný parkovací poplatok pre podnikateľov s prevádzkou pri spoplatnených parkovacích plochách.
Podnikatelia sú povinní pri zakúpení preukázať sa živnostenským listom, alebo výpisom
z obchodného registra, v prípade prenájmu priestorov platnou zmluvou o prenájme.
2.

Zaslaním SMS na telefónne číslo 2200 - jednorázový prenosný parkovací lístok
v tvare: HE (medzera) EČV vozidla (medzera) počet hodín

- úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla prostredníctvom mobilnej aplikácie a
prostredníctvom SMS správy sa považuje za zaplatenú prihlásením evidenčného čísla vozidla v
elektronickom informačnom systéme poskytovateľa služby, o čom poskytovateľ služby poskytne platiteľovi
úhrady potvrdenie formou spätnej SMS.
Čl. 6
Podmienky dočasného parkovania na parkoviskách s organizovanou prevádzkou
1. Parkovanie a státie na vyznačených parkovacích miestach je povolené len motorovým vozidlám s
celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3.500 kg .
2. Bezplatný vjazd a parkovanie na nevyhnutný čas je umožnený:
A. na všetky parkoviskách s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné :
- vozidlám záchrannej zdravotnej služby pri pracovnom výkone
- vozidlám Polície SR
- vozidlám Hasičského zboru SR pri pracovnom výkone
- vozidlám prepravnej služby pri výkone sociálnej služby
- vozidlám prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s platným parkovacím preukazom
- zásobovacím vozidlám, ktroých dĺžka státia nepresiahne dobu 45 minút.
B. na Parkovisko pri budove “Mestského kultúrneho strediska”, Gorkého ulica:
- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 1554 na ulici Gorkého*
C. na Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica:
- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 33 na ulici Mierova*
* preukaz opravňujúci bezplatné užívanie parkovíska bude obyvateľom príslušného bytového domu, po preukázaní
oprávnenosti ( občianský preukaz, nájomná zmluva), vydaný na Technických službách mesta Humenné na ulici
Sninskej 27 v Humennom. Preukaz sú povinní umiestniť na viditeľnom mieste vo vnútri motorového vozidla.

4. Vodič, ktorý nemá zaplatený ročný, mesačný parkovací poplatok je povinný uhradiť hneď pri zaparkovaní
parkovné prostredníctvom mobilného operátora zaslaním SMS. Návod na úhradu s tvarom SMS je viditeľne
vyznačený na parkoviskách.
5. Parkovací lístok je platný v rámci všetkých parkovísk s organizovanou prevádzkou v správe Technických
služieb mesta Humenné.
6. Užívateľ, ktorý užíva parkovacie miesto je povinný uhradiť parkovné na celý čas parkovania v rámci
prevádzkovej doby jednotlivých parkovacích miest.
7. Užívať parkovacie miesto v zóne parkovania môže len užívateľ, ktorý súhlasí s týmto prevádzkovým
poriadkom.
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Čl. 7
Všeobecné ustanovenia

1. Každý vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dopravné značky v
zmysle platných právnych predpisov.
2. Na platených parkoviskách je povolená rýchlosť 15 km/1 hod. V prevádzkovej dobe musí mať vodič
kúpený lístok cez SMS aplikáciu alebo platnú parkovaciu kartu.
3. Technické služby mesta Humenné ako prevádzkovateľ parkovacích plôch s organizovanou prevádzkou
nezabezpečujú stráženie a nezodpovedajú za škody spôsobené na motorových vozidlách.
4. Kontrolu výberu parkovného zabezpečí pracovník Technických služieb a Mestská polícia cez mobilnú
aplikáciu. V prípade, že pracovník Technických služieb zistí, že vodič motorového vozidla nemá platný
parkovací lístok okamžite to oznámi Mestskej polícii.
5. Na parkovacích plochách s organizovanou prevádzkou nie je možné vyhradzovať parkovacie miesta pre
jednotlivcov.
6. Nespôsobiť škodu pri užívaní parkoviska a v prípade spôsobenia škody, na iných motorových vozidlách,
parkovisku, nahradiť túto škodu uvedením do pôvodného stavu, alebo jej finančnou náhradou.
7. 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.
8. Udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku.
9. Podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v platnom znení, možno za porušenie povinnosti
ustanovených týmto Prevádzkovým poriadkom uložiť blokovú pokutu do výšky 33 eur.
10. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020.

V Humennom dňa: 01.01.2020

Ing. Milan Kuruc
riaditeľ
Technických služieb mesta Humenné
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