
1 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH  

VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH MESTA SENEC 

 

Čl. 1 

Spôsob zabezpečenia prevádzky 

 

Prevádzku parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade, v súlade s projektovou dokumentáciou 

organizácie dopravy schválenou Dopravným inšpektorátom OR PZ v Senci a podľa tohto  PP 

realizuje obchodná spoločnosť založená Mestom Senec – Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., 

Námestie 1.mája 53/4, 903 01 Senec, IČO 44537476, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 56029/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

Čl. 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento Prevádzkový poriadok (ďalej len „PP“) upravuje najmä:  

a) všeobecné zásady a organizáciu dočasného parkovania motorových vozidiel (niekde 

skrátene len „vozidlo“) na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 

mesta Senec (ďalej len „parkovacie miesta“), 

b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 

c) vymedzenie úsekov parkovacích miest, 

d) prevádzkovú dobu podliehajúcu úhrade, 

e) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

f) spôsob úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia, 

g) podmienky vydania parkovacích kariet, 

h) podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest prevádzkovateľom. 

 

Čl. 3 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto PP sa rozumie  

a) dočasným parkovaním motorových vozidiel platené parkovanie na miestach 

vyznačených zvislými dopravnými značkami IP 27a „Zóna s plateným alebo 

regulovaným státím“, IP 27b „Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím“ spolu 

s  dodatkovou tabuľou E12 „Dodatková tabuľa s textom“ ako aj IP 16 „Parkovisko – 

parkovacie miesta s vyhradeným státím“ spolu s dodatkovou tabuľou E13 „Dodatková 

tabuľa pre vyhradené parkovanie“, a príslušným vodorovným dopravným značením 

V 10d (ďalej len „platená zóna“),  

b) parkovacím lístkom z parkovacieho automatu lístok vydaný parkovacím automatom na 

dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených 

parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku,  

c) parkovacou kartou parkovacia karta určená na opakované parkovanie v platenej zóne, 

ktorá oprávňuje zaparkovať motorové vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích 

miestach resp. na vyhradenom mieste vlastníka karty v platenej zóne do doby 
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vyznačenej na parkovacej karte (ďalej len „parkovacia karta“), 

d) elektronický parkovací lístok lístok zakúpený prostredníctvom systému SMS  alebo 

prostredníctvom platby cez platobnú kartu vodiča po jej zaregistrovaní v mobilnej 

aplikácii ParkDots, 

e) vyhradené miesto parkovacie miesto označené dopravným značením IP 16 (Parkovisko 

– parkovacie miesta s vyhradeným státím) s dodatkovou tabuľkou E 13 s upresňujúcim 

údajom a príslušným vodorovným dopravným značením V10 d (parkovacie miesta s 

vyhradeným státím). 

 

Čl. 4 

Organizovanie parkovania na verejnom priestranstve 

 

1. Dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vykonáva na:  

b) parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s kolmým, šikmým alebo pozdĺžnym státím,  

c) parkoviskách, resp. odstavných plochách. 

 

Čl. 5 

Vymedzenie úsekov parkovacích miest v meste  

 

1. Platenou zónou vymedzenou na dočasné parkovanie sú parkovacie miesta na týchto uliciach: 

Bernolákova, Turecká, Mierové námestie, Námestie 1. mája podľa čl. 2 ods. 2 nájomnej 

zmluvy číslo 10/2010/pozemky zo dňa 2. 11. 2010 v platnom znení. 

2. Parkovanie a státie na označených parkovacích miestach v zóne regulovaného parkovania je 

povolené len motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg a 

rozmery vozidla nepresahujú rozmery parkovacieho miesta a pre jednostopové motorové 

vozidlá (motocykel, skúter, moped). 

 

 Čl. 6 

Prevádzková doba v meste Senec 

 

1. Prevádzková doba parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade, je: 

a) v pracovných dňoch v čase od  8.00 – 18.00 hod. 

b) v sobotu v čase od     8.00 – 12.00 hod. 

2. Mimo prevádzkovej doby spoplatnenia a počas štátneho sviatku je v lokalite spoplatneného 

parkovania parkovanie bezplatné. 

 

Čl. 7 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v meste Senec 

 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa stanovuje: 

 

a) cena parkovacieho lístka z parkovacieho automatu 

- 0,20 € s DPH za 30 min. (0,17 € + 0,03 € DPH) 

- 0,40 € s DPH za 60 min. (0,33 € + 0,07 € DPH) 

https://parkdots.com/sk/
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b) cena SMS  

- 0,20 € s DPH za 30 min. (0,17 € + 0,03 € DPH) 

- 0,40 € s DPH za 60 min. (0,33 € + 0,07 € DPH) 

 

c) ceny parkovacích kariet vyhradených miest 

- 360,- € s DPH /rok (300,- € + 60,- € DPH) 30,- € s DPH /mesiac (25,- € + 5,- € 

DPH) fyzická osoba (24 hod.) 

 

- 360,- € s DPH /rok (300,- € + 60,- € DPH)  30,- € s DPH /mesiac (25,- € + 5,- € 

DPH) právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (počas prevádzkovej doby) 

 

- 720,- € s DPH /rok (600,- € + 120,- € DPH) 60,- € s DPH /mesiac (50,- € + 10,- € 

DPH) právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (24 hod.) 

 

d) cena elektronického parkovacieho lístka cez mobilnú aplikáciu ParkDots 

- 0,20 € s DPH za 30 min. (0,17 € + 0,03 € DPH) 

- 0,40 € s DPH za 60 min. (0,33 € + 0,07 € DPH) 

 

Čl. 8 

Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia 

v meste Senec 

 

1. Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič motorového vozidla – jeho vlastník alebo 

držiteľ. 

2. Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka 

z parkovacieho automatu, prostredníctvom mobilnej aplikácie ParkDots cez platobnú kartu, 

zaslaním SMS alebo zakúpením parkovacej karty. 

3. Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 

a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate bezodkladne po zaparkovaní 

vozidla na vybranom parkovacom mieste a tento parkovací lístok viditeľne umiestniť 

za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých 

údajov na parkovacom lístku, 

b) zaslať SMS s EČV na číslo 2200 v tvare: SC A1 (alebo A2) EČV. Spätne obdrží SMS 

s parkovacím „lístkom“. Časová jednotka je 30 minút. 

A1 = 30 min. 

A2 = 60 min. 

Daňové doklady sú k dispozícii na www.smslistky.sk/parking 

c) viditeľne umiestniť parkovaciu kartu na čas parkovania pred jeho začiatkom  za 

predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých 

údajov na parkovacej karte, 

d) alebo zakúpiť si elektronický parkovací lístok prostredníctvom mobilnej aplikácie 

ParkDots nainštalovanej do smartfónu vodiča s operačným systémom Android/iOS 

prostredníctvom služieb Google Play/App Store. 

https://parkdots.com/sk/
https://parkdots.com/sk/
http://www.smslistky.sk/parking
https://parkdots.com/sk/
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4. Úhrada za dočasné parkovanie sa preukazuje:  

a) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu, 

b) zaslanou SMS,  

c) platnou parkovacou kartou, 

d) elektronickým lístkom v mobilnej aplikácii ParkDots. 

 

5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi nevracia. 

 

Čl.9 

Spoplatnenie parkoviska v areáli SJ 

 

1. Zoznam parkovísk, resp. odstavných plôch a ceny za parkovanie sú nasledovné: 

a) spoplatnenie parkoviska v areáli SJ na južnej strane, C-KN par. č. 2566/1, cena 

parkovného 1€/hodina, 2€/2 hodiny alebo 3€/počas celého dňa parkovania, 

b) spoplatnenie parkoviska pri hoteli Senec na severnej strane SJ, C-KN par. č. 2033/1, 

cena parkovného 1€/hodina, 2€/2 hodiny alebo 3€/počas celého dňa parkovania, pričom 

medzi 11:00 – 15:00 platí zvýhodnená tarifa prvých 45 min. zdarma, 

c) spoplatnenie parkovania pri „Gardenke“ na severnej strane SJ, C-KN par. č. 4589, cena 

parkovného 1€/hodina, 2€/2 hodiny alebo 3€/počas celého dňa parkovania, 

d) spoplatnenie parkoviska Senecké jazerá - pláž, C-KN par. č. 4590/6, cena parkovného 

1€/hodina, 2€/2 hodiny alebo 3€/počas celého dňa parkovania. 

 

2. Prevádzková doba parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade je denne v čase od 7.00 do 

23.00 hod. 

 

3. Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 

a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate bezodkladne po zaparkovaní 

vozidla na vybranom parkovacom mieste a tento parkovací lístok viditeľne umiestniť 

za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých 

údajov na parkovacom lístku, 

b) zaslať SMS s EČV na číslo 2200 v tvare: SC B1. B2 alebo B3 EČV. Spätne obdrží 

SMS s parkovacím „lístkom“. 

B1 = 1 hodina = 1€ 

B2 = 2 hodiny = 2€ 

B3 = celý deň = 3€ 

Daňové doklady sú k dispozícii na www.smslistky.sk/parking 

c) viditeľne umiestniť parkovaciu kartu na čas parkovania pred jeho začiatkom  za 

predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých 

údajov na parkovacej karte, 

d) alebo zakúpiť si elektronický parkovací lístok prostredníctvom mobilnej aplikácie 

ParkDots nainštalovanej do smartfónu vodiča s operačným systémom Android/iOS 

prostredníctvom služieb Google Play/App Store. 

 

https://parkdots.com/sk/
http://www.smslistky.sk/parking
https://parkdots.com/sk/
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4. Úhrada za dočasné parkovanie sa preukazuje:  

a) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu, 

b) zaslanou SMS,  

c) platnou parkovacou kartou, 

d) elektronickým lístkom v mobilnej aplikácii ParkDots. 

 

5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi nevracia.  

 

Čl. 10  

Podmienky vydania parkovacích kariet 

 

1. Parkovacia karta sa vydáva u prevádzkovateľa po uhradení príslušného poplatku za dočasné 

parkovanie. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a konkrétne evidenčné číslo motorového 

vozidla resp. na firmu. Pre vydanie parkovacej karty je žiadateľ povinný preukázať 

osvedčenie o evidencii vozidla, na ktoré má byť parkovacia karta vydaná, občiansky preukaz 

resp. doklad preukazujúci sídlo firmy alebo prevádzky.  

2. Parkovacia karta sa vydáva: 

a) pre fyzické osoby s trvalým bydliskom na adresách podľa čl. 5 ods. 1 tohto PP a pre 

fyzické osoby s trvalým pobytom na Lichnerovej ulici, ktoré nemajú umožnený prístup 

k svojej nehnuteľnosti, 

b) pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom alebo prevádzkou v 

Senci. 

3. Vyhradené parkovacie miesta na jednotlivých parkoviskách podľa čl. 5 ods. 1 tohto PP 

nesmú presiahnuť 30 % kapacity parkoviska - prevádzkovateľ rozhodne o ich vhodnom 

rozmiestnení.  

4. Držitelia parkovacích kariet nie sú oprávnení akokoľvek ich upravovať, duplikovať alebo 

zhotovovať ich napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo k zhotoveniu 

napodobeniny parkovej karty, parkovacia karta stráca platnosť.  

5. Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu parkovacej karty, držiteľ parkovacej karty je povinný 

bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa a poškodenú parkovaciu kartu 

vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť novú parkovaciu 

kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia platnosti pôvodnej parkovacej 

karty, teda tej, za ktorú sa vydáva náhradná. V prípade, že k zničeniu poškodeniu alebo strate 

parkovacej karty dôjde v dôsledku dopravnej nehody, požiaru alebo krádeže, držiteľ je 

povinný predložiť o tom potvrdenie od príslušného orgánu polície.  

6. Ak prestane držiteľ parkovacej karty používať vozidlo, na ktoré mu bola parkovacia karta 

vydaná z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa motorového vozidla, je povinný o tom 

informovať prevádzkovateľa a parkovaciu kartu je povinný prevádzkovateľovi vrátiť. 

Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu na evidenčné číslo nového 

motorového vozidla s platnosťou do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty.  

7. Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného čísla 

motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej karty 

povinný o tom informovať prevádzkovateľa a pôvodnú parkovaciu kartu vrátiť. 

https://parkdots.com/sk/
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Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu s novými údajmi a s 

platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty. 

 

 

 

Čl. 11 

Podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest  prevádzkovateľom  

 

1. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v nasledujúcom rozsahu 

a pri dodržaní nasledujúcich podmienok:  

a) vyberať parkovné v súlade s týmto PP,  

b) zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane starostlivosti technológie a 

zariadenia nevyhnutné na prevádzku parkovacieho systému,  

c) vydávať parkovacie karty,  

d) vydávať prevádzkový poriadok pri dodržaní podmienok a rozsahu úpravy dočasného 

parkovania uvedených v tomto PP, 

e) zabezpečovať na vlastné náklady správu a údržbu dopravného značenia parkovacích 

miest, 

f) udržiavať čistotu a poriadok parkovacích miest,  vrátane zimnej údržby, odstraňuje 

všetky prekážky, ktoré môžu mať vplyv na plynulú prevádzku parkoviska. 

 

Čl. 12 

Oslobodenie od úhrady parkovného 

 

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v lokalite plateného parkovania sú 

oslobodené služobné vozidlá Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, 

Vojenskej polície, Ozbrojených síl SR, Colnej správy SR, Hasičského a záchranného zboru 

a Záchrannej zdravotnej služby, ďalej vozidlá Mestskej polície v Senci, Mestského úradu 

v Senci, prevádzkovateľa a organizácií zriadených Mestom Senec.  

2. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodení držitelia parkovacieho 

preukazu vydaného v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 

vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla alebo iným preukazom 

dokladujúcim oslobodenie od úhrady parkovného, alebo parkovacím preukazom osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím. Preukazy podľa predchádzajúcej vety musia byť 

umiestnené v motorovom vozidle na viditeľnom mieste tak, aby všetky potrebné údaje boli 

čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.  

4. Oslobodenie od úhrady parkovného podľa ods. 2 tohto článku sa uplatňuje len za splnenia 

podmienky, že v čase parkovania na vymedzenom úseku miestnej komunikácie sa motorové 

vozidlo používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutým. V čase, kedy sa motorové vozidlo nepoužíva v 

súvislosti s prepravou držiteľa parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným 
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postihnutým, je vodič motorového vozidla povinný odstrániť parkovací preukaz z 

viditeľného miesta motorového vozidla a riadne uhradiť parkovné podľa tohto PP.  

5. Motorové vozidlá, ktoré sú od úhrady za dočasné parkovanie oslobodené, nepreukazujú 

spôsob zaplatenia parkovného podľa čl. 8 ods. 4 tohto PP. 

6. Nárok na bezplatné parkovanie v lokalite plateného parkovania majú poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Senci (ďalej len MsZ) pri plnení svojich povinností vyplývajúcich 

z mandátu poslanca MsZ, a to na základe označenia „POSLANEC MsZ“ viditeľne 

umiestneného za predným sklom vozidla. Nárok na bezplatné parkovanie poslanca MsZ 

vzniká zároveň so vznikom mandátu poslanca MsZ a zaniká nasledujúci deň po zániku 

poslaneckého mandátu. Zánik mandátu je povinný exposlanec nahlásiť Prevádzkovateľovi 

najneskôr do 5 kalendárnych dní od zániku mandátu. Prevádzkovateľ je oprávnený 

povolenie zablokovať aj bez splnenia oznamovacej povinnosti o zániku mandátu.  

7. Nárok na bezplatné parkovanie v lokalite plateného parkovania majú aj držitelia Ceny Mesta 

Senec a držitelia Čestného občianstva Mesta Senec, a to na základe označenia „Držiteľ Ceny 

Mesta Senec“ alebo „Čestný občan Mesta Senec“ spolu s  menom a priezviskom, viditeľne 

umiestneného za predným sklom vozidla. 

 

Čl. 13 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto PP vykonávajú: 

a) poverený zamestnanec prevádzkovateľa, 

b) mestská polícia Mesta Senec. 

2. Pri zistení porušenia tohto PP je Mestská polícia Senec oprávnená inštalovať technický 

prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, prípadne dať pokyn na jeho 

odtiahnutie certifikovanou odťahovou službou na náklady užívateľa. 

3. Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči vodičovi vzniknutej 

v súvislosti s parkovaním vozidla vodiča (cena za parkovanie, náhrada nákladov 

vynaložených na odtiahnutie vozidla  a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo 

k parkovanému vozidlu vodiča, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí vodičovi, ale tretej osobe. 

Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi vodiča  o zadržaní vozidla a o dôvodoch 

zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné 

právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej 

zábezpeky. 

4. Lokalita spoplatneného parkovania nie je strážená a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za 

poškodenie, zničenie alebo stratu motorových vozidiel a vecí z vozidiel počas parkovania. 

5. Vodič (vrátane všetkých osôb v motorovom vozidle) je povinný starať sa o to, aby na majetku 

prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo 

jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa.  

       

      Čl. 14 

Povinnosti užívateľov parkovacích miest 

 

1. V rámci prevádzkovej doby spoplatnenia na príslušnom parkovacom mieste je vodič 
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povinný uhradiť parkovné ako cenu za službu. 

2. Pri zaparkovaní vozidla vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti 

samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste. 

3. Dodržiavať tento prevádzkový poriadok ako aj všetky výstražné nápisy, dopravné značky 

a upozornenia. Zároveň dodržiavať čistotu a poriadok  ako aj všetky bezpečnostné 

a požiarne predpisy. 

4. Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať 

len na vyznačenom parkovacom mieste. 

5. Strpieť výkon čistenia a údržby priestorov v lokalite  spoplatneného parkovania a za týmto 

účelom spôsobené dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov. V prípade akcií 

celomestského významu bude rovnako obmedzené užívanie parkovacích priestorov. 

6. V prípade zistenia poruchy parkovacieho automatu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu 

oznámiť prevádzkovateľovi.    

 

Čl. 15  

Prechodné ustanovenie 

 

1. Parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto PP zostávajú v platnosti do 

doby na nich vyznačenej. 

 

Čl. 16 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento PP bol schválený na zasadnutí DR v Senci dňa 01.06.2020 a VZ dňa 01.06.2020. Tento 

PP nadobúda účinnosť 01.06.2020. 

2. Tento PP ruší PP zo dňa 15.03.2017 v znení dodatkov č. 1. a č. 2. 

3. Tento PP bude viditeľným spôsobom umiestnený u Prevádzkovateľa, ako aj v lokalite 

spoplatneného parkovania, na webovej stránke prevádzkovateľa a webovej stránke Mesta 

Senec. 

 

 

 Mgr. Nadežda Kostková v. r. 

 konateľ 


