
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA AUPARK ŽILINA SHOPPING CENTER 
                                       PLATNÝ OD 1.2.2020 

 
 
 

1. Úvod 
Tento prevádzkový poriadok parkoviska (ďalej len „PPP“) upravuje práva a povinnosti všetkých 
osôb, t.j. najmä návštevníkov AUPARK ŽILINA SHOPPING CENTER (ďalej len „SC“), ktorí vstúpia do 
podzemného parkoviska SC osobným motorovým vozidlom (ďalej len ako „MV“) alebo sa 
nachádzajú s MV v podzemnom parkovisku SC (ďalej len „parkovisko“). 

 
Každá osoba, ktorá vedie MV alebo inak nakladá s MV na parkovisku SC, ako aj každá osoba 
užívajúca parkovisko SC, vjazdom MV na parkovisko SC: 
- požiadala o nájom nevyhradeného parkovacieho miesta na dočasné parkovanie MV v rámci 

voľnej kapacity parkoviska; 
- akceptuje podmienky PPP a zaväzuje sa nimi bezvýhradne riadiť. 

2. Pravidlá parkovania v SC 
1. Parkovanie v celom areáli SC je pre návštevníkov SC spoplatnené v zmysle ustanovení 

článku 5 PPP. Poplatok za parkovanie sa uhrádza výlučne cez automatické pokladne – 
parkovacie platobné stanice. 

2. Všetky voľne dostupné parkovacie miesta v SC sú vyhradené pre návštevníkov SC. 
3. Vodič je povinný opustiť s MV parkovisko do 20 minút od zaplatenia parkovného. 

V prípade, že tak neurobí a automatická výjazdová závora mu neumožní odjazd, je 
povinný sa opätovne odobrať k automatickej pokladni a doplatiť vzniknutý 
nedoplatok. 

4. Vodiči MV sú povinní dodržiavať striktne a bez výnimiek všetky príslušné (najmä dopravné) 
právne predpisy (najmä zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných 
komunikáciách v znení vykonávajúcich predpisov) a pri akomkoľvek pohybe MV v 
podzemnom parkovisku SC sú povinní mať vždy rozsvietené stretávacie svetlá. 

5. Je zakázané vyučovať riadenie MV na parkoviskách SC. 
6. Parkovisko nie je strážené. Prevádzkovateľ SC nezodpovedá za škodu na MV vzniknutú v 

priestore parkoviska vrátane krádeže MV alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou. 
Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v MV a za voľne odmontovateľné časti MV. 

7. Za všetky škody spôsobené MV zodpovedá jeho vlastník. V podzemnom parkovisku SC je 
povolená maximálna rýchlosť MV 10 km/hod. 

8. Je prísne zakázané akékoľvek zastavenie alebo státie mimo miest vyznačených na 
parkovanie. 

9. Parkovisko sa uzamyká a otvára každý deň v zmysle ustanovení článku 3 PPP.  
10. V celom priestore parkoviska SC je prísny zákaz fajčenia ako aj používania otvoreného ohňa a 

iných látok/predmetov, ktoré môžu byť považované za nebezpečné, a to vrátane akejkoľvek 
manipulácie s takýmito látkami/predmetmi. 

11. Vodiči MV sú povinní pred opustením MV odstrániť všetky voľne uložené (najmä viditeľné) 
veci z kabíny MV a svoje MV pri opustení riadne uzamknúť. 

12. Vodiči MV sú povinní MV po odstavení zabezpečiť proti samovoľnému resp. inému externému 
uvedeniu do pohybu. 

13. Vstup MV na plynový pohon do podzemného parkoviska je prísne zakázaný. MV na plynový 



 

pohon odstavené na podzemnom parkovisku SC bude na náklady a riziko vlastníka 
(držiteľa) MV bezodkladne odtiahnuté. 

14. Na parkovisku SC môže každé MV obsadiť iba jedno miesto vyznačené vodorovnými čiarami 
pre parkovanie MV. 

15. MV nesmie brániť v regulárnom parkovaní inému MV alebo iným vozidlám. V súlade s tým je 
najmä zakázané zastavovať alebo čakať na parkovisku v priečnej polohe. Na MV brániace 
zaparkovaniu inému MV (ktoré bude odstavené v priečnej polohe) bude osadené blokovacie 
zariadenie zabraňujúce odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča) a vlastník (držiteľ) MV 
bude sankcionovaný v zmysle ustanovení článku 4 PPP. 

16. Na parkovisku SC je zakázané MV umývať alebo inak čistiť mimo plochy pre tento účel určenej 
(ručná umyváreň áut). 

17. Na parkovisku SC je zakázaná akákoľvek montáž a/alebo oprava MV, ktorá nesúvisí s 
okamžitým uvedením MV do prevádzkyschopného stavu. 

18. Na parkovisku SC je zákaz pouličného a/alebo podomového predaja, roznášania 
propagačných materiálov ako aj iných komerčných aktivít bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu manažmentu SC. 

19. V prípade akejkoľvek evakuácie sú všetky osoby prítomné na parkoviskách SC, vrátane vodičov 
zaparkovaných MV, povinné podriadiť sa pokynom SBS, prípadne polície. 

20. Parkovisko je 24 hodín monitorované bezpečnostnými kamerami na účely zabezpečenia 
ochrany bezpečnosti, majetku alebo zdravia alebo odhaľovania kriminality. 

 
3. Otváracia doba parkoviska SC 

Vjazd z ul. R. Zaymusa: Pondelok – Nedeľa: non-stop 
Vjazd z ul. V. Spanyola: Pondelok – Nedeľa: od 07:00 do 22:00  

 
Dni zatvorenia SC: 
Štátne sviatky: 1. a 6. január, Veľkonočný piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok,  
1. a 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. a 15. september, 1. a 17.november, 24. december od 12 hod., 25. 
a 26. december. 

 
4. Sankcie pri porušení PPP 
 

Pri opakovanom porušení PPP môže byť MV zakázaný vjazd do parkoviska prevádzkovateľom  SC, 
ktorý je oprávnený zabrániť opätovnému vjazdu MV na parkoviska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Cenník 
 

Poplatok za stratu parkovacieho lístka je 25 €.  
 
 

6. Prevádzkovateľ SC: 
AUPARK Žilina SC a.s. 
Veľká okružná 59A, 
010 01 Žilina 
IČO: 44 441 193,  IČ DPH: SK 2022708391 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10806/L 

 
7. Spoločné a záverečné ustanovenia 
PPP je zakázané rozmnožovať alebo šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
manažmentu SC. 
Prevádzkovateľ SC si vyhradzuje právo zmien a dodatkov k PPP. 

 
8. Kontakt 

V prípade potreby je možné privolať pomoc na t. č.: + 421 41 32 13 410 (SBS non-stop),  

+421 41 32 13 426 (SBS – parkovacia služba). 



 

Príloha č. 1 Plán jednotlivých podlaží pre parkovanie 
 

1. PP Parkovisko – prvé podzemné podlažie 

 
 
2.PP Parkovisko – druhé podzemné podlažie 
 

 
 

 

 

 MPP Parkovisko – prvé medziposchodie podzemného parkoviska 
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