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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. (ďalej aj len ako „nemocnica“) vo svojom areáli na 

adrese Banisko 273/1, 977 01 Brezno prevádzkuje platené nestrážené parkovisko s 228 

parkovacími miestami. Parkovisko slúži na parkovanie osobných motorových vozidiel. 

Parkovisko je určené predovšetkým pre pacientov nemocnice a ich sprevádzajúce osoby, 

ďalej pre zamestnancov nemocnice, pre členov správnych a dozorných orgánov 

nemocnice, pre nájomcov parkovacích miest, pre osoby spolupracujúce s nemocnicou, 

pre obchodných partnerov, návštevníkov a dodávateľov nemocnice.  

2. Parkovisko je tvorené z piatich podružných parkovísk: 

a) centrálne parkovisko pred poliklinikou nemocnice medzi príjazdovou a výjazdovou 

komunikáciou, pričom toto parkovisko je určené predovšetkým pre pacientov 

nemocnice, ich sprevádzajúce osoby a návštevníkov nemocnice; 

b) vrchné parkovisko pred poliklinikou nemocnice nad príjazdovou komunikáciou, pričom 

toto parkovisko je určené predovšetkým pre pacientov nemocnice, ich sprevádzajúce 

osoby, návštevníkov nemocnice a pre zamestnancov nemocnice; 

c) zadné parkovisko pri a za urgentným príjmom a dialýzou nemocnice, určené pre 

vozidlá záchrannej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, invalidov a 

zamestnancov nemocnice; 

d) parkovisko pri vstupe do polikliniky nachádzajúce sa bezprostredne pred poliklinikou 

nemocnice, určené na parkovanie riaditeľa nemocnice, vyhradených subjektov, 

invalidov, dodávateľov nemocnice a nájomcov parkovacích miest; 

e) parkovisko pri vstupe do detskej polikliniky nachádzajúce sa pred detskou poliklinikou 

určené pre invalidov a nájomcov parkovacích miest. 

Súčasťou parkoviska je tiež autobusová zastávka pred poliklinikou nemocnice, za 

centrálnym parkoviskom smerom k nemocnici. Situačný náčrt parkoviska je prílohou tohto 

prevádzkového poriadku. 

3. Prevádzková doba parkoviska je nepretržitá, t.j. 24 hod. 7 dní v týždni, s výnimkou 

odstávky niektorej časti parkoviska pre plánovanú alebo havarijnú údržbu. 

4. Parkovisko je monitorované kamerovým systémom nemocnice. Kamerový systém spĺňa 

všetky legislatívne a bezpečnostné požiadavky. Kamerový systém na parkovisku je určený 

predovšetkým na monitorovanie dopravnej situácie. Záznam z kamier sa uchováva po 

dobu 14 dní, potom sa zlikviduje, ak nie je určený na účely trestného, priestupkového 

alebo iného správneho konania. 

5. Parkovisko je vybavené náležitým dopravným značením schváleným príslušnými štátnymi 

orgánmi. Parkovisko nie je zabezpečené rampami na vstupe a výstupe. Nie je 

strážené. Nemocnica nezodpovedá užívateľom parkoviska za prípadné škody (napr. 

krádež, poškodenie zo strany iného užívateľa parkoviska a pod.) spôsobené na parkovisku 

na ich osobných motorových vozidlách, resp. inom majetku, ktoré nespôsobila. 
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6. Užívanie parkoviska je spoplatnené podľa č. 2 tohto poriadku. 

7. Prevádzka parkoviska spadá pod prevádzkovotechnický úsek nemocnice. K výberu 

parkového z parkovacieho platobného automatu sa privoláva zamestnanec pokladne 

ekonomického úseku.  Všetky informačné technológie určené pre parkovisko (napr. 

kamerový systém, parkovací platobný automat a pod.) spadajú pod oddelenie informatiky 

nemocnice. 

 

Článok 2 

Platobné podmienky 

1. Užívanie nemocničného parkoviska je spoplatnené. Cenník parkovného je nasledovný: 

položka cena v eur vrátane DPH 

prejazd parkoviskom s krátkym zastavením na 

parkovisku bez opustenia vozidla, napr. za účelom 

vyloženia pacienta alebo tovaru 

bez poplatku 

do 2 hodín 0,50 

nad 2 hodiny do 24 hodín 1,00 

každých ďalších 24 hodín 1,00 

zamestnanci, spolupracujúce osoby 

jednorazový poplatok 10,00 eur za 

celú dobu trvania pracovného 

pomeru, resp. iného zmluvného 

vzťahu s nemocnicou 

nájomcovia parkovacích miest na parkovisku pri 

vstupe do polikliniky 
10,00 mesačne 

nájomcovia parkovacích miest mimo parkoviska 

pri vstupe do polikliniky 
8,00 mesačne 

sankčný poplatok za parkovanie bez parkovacieho 

lístka 
10,00 

sankčný poplatok za zastavenie a parkovanie 

vozidla na vyznačených miestach zákazu státia 

a zastavenia, za zastavenie a parkovanie vozidla 

na vyznačených miestach určených pre vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby a dopravnej 

zdravotnej služby a za vchádzanie a vychádzanie 

z parkoviska vstupom určeným pre vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby 

100,00 

2. Od poplatkov za parkovanie sú oslobodení: 
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a) členovia správnych a dozorných orgánov nemocnice, to neplatí v prípade sankčného 

poplatku za zastavenie a parkovanie vozidla na vyznačených miestach určených pre 

vozidlá záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a za vchádzanie 

a vychádzanie z parkoviska vstupom určeným pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby; 

b) členovia záchranárskych a bezpečnostných zborov a služieb a mestská polícia mesta 

Brezno pri výkone ich povolania;  

c) držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, to neplatí 

v prípade sankčného poplatku za zastavenie a parkovanie vozidla na vyznačených 

miestach určených pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej 

služby a za vchádzanie a vychádzanie z parkoviska vstupom určeným pre vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby. 

3. Na výber parkovného slúži parkovací platobný automat umiestnený medzi centrálnym 

parkoviskom a vrchným parkoviskom. Automat prijíma mince v hodnote 0,10 eur, 0,20 

eur, 0,50 eur, 1,00 eur a 2,00 eur. Automat mince nevydáva. Vzhľadom na uvedené, pri 

vhodení mince v hodnote 2,00 eur, automat vydá parkovací lístok na 2 dni. 

4. Parkovací lístok je potrebné nechať vo vozidle za čelným sklom. 

5. Zamestnanci a spolupracujúce osoby nemocnice po úhrade poplatku za parkovanie, 

členova správnych a dozorných orgánov nemocnice a nemocnicou určené návštevy (napr. 

audítorské alebo kontrolné skupiny) dostanú od prevádzkovotechnického úseku 

nemocnice parkovacie karty, na ktorých bude uvedené evidenčné číslo vozidla. Tieto karty 

budú slúžiť ako parkovacie lístky, pričom je ich tiež potrebné nechávať vo vozidle za 

čelným sklom. 

6. Držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú povinní počas 

parkovania svoj preukaz nechať vo vozidle za čelným sklom. 

7. V prípade, ak zaparkované vozidlo nemá za čelným parkovacím sklom ponechaný 

parkovací lístok, hoci nie je oslobodené od poplatku, nemocnica môže od vodiča daného 

vozidla žiadať zaplatenie namiesto parkovného sankčný poplatok vo výške 10,00 eur. 

8. Každý užívateľ parkoviska je povinný dodržiavať na parkovisku pravidlá cestnej premávky, 

inak mu hrozí príslušná sankcia uvedená v platnej legislatíve. Zvlášť je zakázané zastavovať 

a parkovať vozidla na vyznačených miestach zákazu státia a zastavenia, zastavovať 

a parkovať na miestach určených pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby a dopravnej 

zdravotnej služby a vchádzať a vychádzať z parkoviska vstupom určeným pre vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby. Za porušenie pravidiel podľa predchádzajúcej vety si 

nemocnica môže od vodiča daného motorového vozidla nárokovať tiež zaplatenie 

sankčného poplatku v sume 100,00 eur. Nemocnica si nebude nárokovať zaplatenie tohto 

poplatku od vodiča, ktorý priviezol do nemocnice pacienta, ktorý potreboval poskytnutie 

urgentnej, život zachraňujúcej zdravotnej pomoci. 

9. Za účelom zabezpečenia splatnej finančnej pohľadávky voči užívateľovi parkoviska 

vzniknutej  v súvislosti s parkovaním jeho vozidla (cena za parkovanie, sankčné poplatky, 
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náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí nemocnici zádržné 

právo k parkovanému vozidlu užívateľa parkoviska, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí 

užívateľovi parkoviska, ale tretej osobe. Nemocnica v takomto prípade oboznámi 

užívateľa parkoviska o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnená 

vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením 

zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky. 

 

Článok 3 

Podmienky parkovania 

1. Užívateľom parkoviska sa stáva vodič vozidla vjazdom do areálu parkoviska a prestáva nim 

byť výjazdom z areálu parkoviska. Každý užívateľ parkoviska je povinný dodržiavať tento 

prevádzkový poriadok a platné pravidla cestnej premávky. 

2. Pri pohybe na parkovisku je každá osoba povinná dbať o svoju osobnú bezpečnosť. Vodiči 

vozidiel sú povinní jazdiť na parkovisku so zvýšenou opatrnosťou a nižšou rýchlosťou, 

nakoľko sa na ňom môžu nachádzať chodci, medzi inými starší ľudia, postihnuté osoby 

a maloleté deti, resp. môže dôjsť k stretu s iným vozidlom. Pohyb osôb po parkovisku, 

ktorý nesúvisí s užívaním parkoviska a s jeho prevádzkovou činnosťou je zakázaný (napr. 

korčuľovanie, bicyklovanie, hranie vonkajších hier, vonkajšie športovanie a pod.). 

3. Vodič vozidla je povinný svoje vozidlo zaparkovať v rámci vymedzených parkovacích čiar 

(ak sú parkovacie čiary viditeľné) len na jednom parkovacom mieste tak, aby nezasahoval 

do okolitých parkovacích miest. To neplatí, ak tak nie je možné urobiť vzhľadom k tomu, 

že susedné vozidlo zasahuje do jeho parkovacieho miesta. 

4. Každý užívateľ parkoviska je povinný správať sa tak, aby užívaním parkoviska nespôsobil 

škodu na majetku nemocnice alebo majetku iných osôb. V prípade ak jeho činnosťou 

došlo k vzniku škody, je povinný ju dotknutej osobe nahradiť. 

5. Užívateľ parkoviska je ďalej povinný: 

a) parkovať iba na jednom parkovacom mieste; 

b) parkovať len na vyznačených miestach, pričom v prípade, ak jeho nesprávnym 

parkovaním bude jeho vozidlo tvoriť prekážku v prejazde cestnou komunikáciou, môže 

ho dať nemocnica na jeho vlastné náklady odtiahnuť; 

c) po zaparkovaní svoje vozidlo vždy riadne uzamknúť a zabezpečiť ho proti 

samovoľnému uvedeniu do pohybu;  

d) dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a upozornenia, pokyny obsluhy 

parkoviska, tento prevádzkový poriadok a všetky bezpečnostné a požiarne predpisy; 

e) udržiavať na parkovisku čistotu a poriadok; 

f) strpieť výkon čistenia a údržby plôch parkoviska a za týmto účelom spôsobené dočasné 

obmedzenie užívania parkoviska; 

g) v prípade zistenia poruchy parkovacieho platobného automatu, túto skutočnosť bez 

zbytočného odkladu oznámiť osobne v informačnej kancelárii nemocnice na vstupe do 
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polikliniky alebo na vrátnici nemocnice pri vstupe na urgentný príjem alebo telefonicky 

na t. č. +421 48 2820 111; 

h) nenechávať v zaparkovanom vozidle maloleté deti, nevládne osoby, zvieratá a cenné 

veci; 

i) na parkovisku nefajčiť a nemanipulovať s otvoreným ohňom a horľavinami; 

j) parkovať na parkovisku len po dobu, ktorá je potrebná pre ten účel, pre ktorý prišiel do 

nemocnice. 

6. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú nemocnicou poverené 

osoby označené reflexnou vestou s nápisom obsluha parkoviska a s menovkou, na ktorej 

je uvedené meno, priezvisko a funkcia danej osoby. V prípade ak zistia, že za čelným 

sklom daného vozidla nie je platný parkovací lístok, parkovacia karta alebo preukaz 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, za stierač vozidla vložia upozornenie 

o nezaplatení poplatku za parkovanie. 

7. Porušenia tohto prevádzkového poriadku je nemocnica oprávnená riešiť vo vlastnej 

kompetencii, v  súčinnosti s mestskou políciou mesta Brezno alebo v súčinnosti 

s Policajným zborom SR. V prípade, ak je tento prevádzkový poriadok porušený 

užívateľom parkoviska podstatným spôsobom, a ak je to potrebné, nemocnica má právo 

využiť všetky dostupné prostriedky, aby užívateľ parkoviska parkovisko opustil, a to 

i vrátane možnosti nechať odtiahnuť vozidlo užívateľa parkoviska na jeho vlastné náklady. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia  

1. Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku sú záväzné pre všetkých užívateľov 

parkoviska.  

2. Tento prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle nemocnice a je dostupný 

k nahliadnutiu v informačnej kancelárii a na vrátnici nemocnice. 

3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.01.2019 a zároveň 

ruší predchádzajúci prevádzkový poriadok parkoviska. 

 

V Brezne dňa 15.01.2019 

 

_____________________________ 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ  
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Príloha Prevádzkového poriadku parkoviska NsP Brezno, n.o. – Situačný náčrt parkoviska 

 


