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ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Použité skratky
Cenník FNsP Žilina -

Cenník úhrad za vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli FNsP Žilina

FNsP Žilina

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

NTS

-

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky, odberové
pracovisko Žilina

PAPS

-

pevná ambulantná pohotovostná služba

PL

-

parkovací lístok

PP

-

prevádzkový poriadok FNsP Žilina pre vjazd a zotrvanie vozidiel
v areáli FNsP Žilina

SPK

-

služobná parkovacia karta

SR

-

Slovenská republika

THP

-

technicko-hospodársky pracovník

ÚPS

-

ústavná pohotovostná služba

VS

-

validačná stanica

ZS

-

zdravotná starostlivosť

ZŤP osoba

-

zdravotne ťažko postihnutá osoba

ZŤP-S osoba

-

zdravotne ťažko postihnutá osoba so sprievodcom

ZZ

-

zdravotnícke zariadenie

1.2 Použité pojmy
Cenník úhrad za vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli FNsP Žilina - predpis účtovania sadzieb
za vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina
Držiteľ SPK – zamestnanec FNsP Žilina, nájomca/zamestnanec nájomcu, tretí subjekt
Klient FNsP Žilina - je pacient, sprevádzajúca osoba, návšteva pacienta a nezúčastnená osoba
Nájomca - právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ), ktorej FNsP Žilina ako
prenajímateľ prenechal nebytový priestor do užívania na dohodnutý účel na základe nájomnej
alebo koncesnej zmluvy
Návšteva pacienta - osoba, ktorá navštívi pacienta v lôžkovej časti ZZ počas návštevných
hodín daného lôžkového oddelenia bez ohľadu na jej vzťah k pacientovi
Nezúčastnená osoba - osoby, ktoré nie sú pacientom, sprevádzajúcou osobou, návštevou
pacienta, alebo zamestnancom alebo nájomcom/zamestnancom nájomcu alebo tretím
subjektom a vojdú a zotrvajú v areáli FNsP Žilina
Pacient - osoba, ktorej v deň vjazdu a zotrvania vozidlom v areáli FNsP Žilina bola v
organizácii poskytnutá ZS, a to bez ohľadu na druh a čas poskytnutej ZS
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Parkovací lístok - doklad potvrdzujúci vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina vydaný
vjazdovým terminálom za účelom umožnenia prejazdu automatickým závorovým systémom
Rada riaditeľov – kolektívny štatutárny orgán FNsP Žilina v zmysle zriaďovacej listiny FNsP
Žilina v znení jej dodatkov
Služobná parkovacia karta - čipová ID karta vydaná FNsP Žilina pre zamestnancov FNsP
Žilina za účelom evidencie ich dochádzky postupom v súlade s osobitným interným predpisom,
ktorá bude po aktivácii súčasne slúžiť aj na účel vjazdu, zotrvania a výjazdu vozidla
zamestnanca do/z areálu FNsP Žilina;
A tiež čipová ID karta vydaná nájomcom a ich zamestnancom za účelom umožnenia vjazdu,
zotrvania a výjazdu z areálu FNsP Žilina prejazdom cez automatický závorový systém
Sprevádzajúca osoba - osoba, ktorá sprevádza pacienta (dieťa alebo dospelú osobu) na
vyšetrenie do ZZ v tom istom osobnom motorovom vozidle bez ohľadu na vzťah medzi
pacientom a sprevádzajúcou osobou, za účelom poskytnutia ZS a bez ohľadu na druh
poskytovanej ZS
Tretí subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v areáli FNsP Žilina alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v areáli FNsP Žilina vo vlastníctve iných osôb ako je FNsP
Žilina na základe nájomného alebo iného právneho vzťahu, a ktorá má súčasne v areáli FNsP
Žilina k dispozícii vlastné skolaudované parkovacie miesta
Validácia – označenie/odblokovanie parkovacieho lístka za účelom udelenia príslušnej zľavy
z úhrady za vjazd a zotrvanie vozidla v areáli FNsP Žilina za podmienok ustanovených týmto
PP
Validačná stanica - miesto určené pre validáciu (odblokovanie) parkovacích lístkov
umožňujúce udeľovať zľavy z úhrady za vjazd a zotrvanie v areáli za podmienok ustanovených
týmto PP
Vjazdový terminál - terminál určený pre výdaj parkovacích lístkov s čiarovým kódom a pre
čítanie služobných parkovacích kariet
Vodič vozidla - osoba vedúca vozidlo v areáli FNsP Žilina
Vrcholový manažment - štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu a zamestnanci v
priamej podriadenosti štatutárneho orgánu alebo v priamej podriadenosti člena štatutárneho
orgánu
Vyhradené parkovacie plochy - sú parkovacie miesta, ktoré sú označené prislúchajúcim
dopravným značením
Výjazdový terminál - terminál určený pre čítanie parkovacích lístkov a služobných
parkovacích kariet a ako platobná stanica pre platenie úhrad podľa platného Cenníka za vjazd
a zotrvanie vozidiel v areáli FNsP Žilina
Zamestnanec FNsP Žilina - osoba v pracovnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k FNsP
Žilina ako jej zamestnávateľovi
Zamestnanec nájomcu - fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu k nájomcovi
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VŠEOBECNÉ ZÁSADY PREVÁDZKY AREÁLU FNSP ŽILINA

2.1 Všeobecné ustanovenia
1) Prevádzkovateľom areálu FNsP Žilina na účel vjazdu a zotrvania vozidiel je FNsP Žilina.
2) Všetky osoby, ktoré vozidlom vojdú a zotrvajú v areáli FNsP Žilina sú povinné dodržiavať
v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné všeobecne záväzné
právne predpisy na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a tento PP.
3) Rýchlosť jazdy v areáli FNsP Žilina je max. 20 km/hod.
4) V prípade, že vodič vozidla poruší podmienky tohto zmluvného vzťahu alebo tento
prevádzkový poriadok, prevádzkovateľ má právo použiť všetky prostriedky, ktoré
vyplývajú z platných právnych predpisov, na vykonanie nápravy.
5) Nesprávne zaparkované vozidlá, dlhodobo odstavené vozidlá a podobné prípady bude
prevádzkovateľ riešiť v spolupráci s Políciou SR.

2.2 Automatický závorový systém
1) Automatický závorový systém je v nepretržitej prevádzke, t. j. sedem dní v týždni
v rozsahu 24 hodín (nonstop).
2) Prevádzkový čas automatického závorového systému sa neuplatní v období a na čas
nevyhnutne potrebný na účel rekonštrukcie, revitalizácie alebo údržby areálu FNsP Žilina
alebo v iných odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia Rady riaditeľov.
3) Za vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina je stanovená cena podľa platného Cenníka
za vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli FNsP Žilina (Kapitola č. 4).
4) Vodič vozidla, ktorému pri výjazde automatickým závorovým systémom vznikne
povinnosť zaplatiť úhradu za vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina v zmysle platného
Cenníka FNsP Žilina, môže platbu realizovať mincami, bankovkami alebo platobnou
kartou. Po zaplatení požadovanej sumy automat vydá prípadný preplatok v minciach a
vytlačí potvrdenku o zaplatení. Následne dôjde k automatickému otvoreniu výjazdovej
závory.
5) Obsluhu automatického závorového systému zabezpečuje zamestnanec obsluhy
automatického závorového systému v pracovných dňoch v čase 6:00 hod. – 18:00 hod.
V ostatnom čase a počas dní pracovného voľna a pokoja vykonáva dozor nad
automatickým závorovým systémom zamestnanec telefónnej ústredne FNsP Žilina.
6) Priestor automatického závorového systému je nepretržite monitorovaný kamerovým
systémom, pre diaľkovú komunikáciu s obsluhou slúži dorozumievacie zariadenie umiestnené
na termináloch označení „i“.
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2.3 Miesta vyhradené na státie vozidiel
1) Pri vjazdových závorách automatického závorového systému je umiestnené viditeľným
a nezameniteľným spôsobom označenie podmienok parkovania v areáli FNsP Žilina
prostredníctvom dopravného značenia. Súčasťou označenia je informácia o nároku
pacienta, sprevádzajúcej osoby, návštevy pacienta na bezplatné parkovanie za podmienok
ustanovených týmto PP.
2) Parkovacie miesta sú v areáli FNsP Žilina označené zvislým a vodorovným dopravným
značením. Parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých sú označené príslušným
symbolom. Zvislým dopravným značením je označená časť parkoviska vymedzená pre
vrcholový manažment.
3) FNsP Žilina podľa príkazu ministra zdravotníctva SR má rozčlenené existujúce parkovacie
miesta pre pacientov a sprevádzajúce osoby, návštevy pacientov, zamestnancov,
nezúčastnené osoby a vrcholový manažment v pomere:
-

minimálne 70% parkovacej kapacity parkoviska pre klientov kategórie: pacient, sprevádzajúca
osoba, návšteva pacienta, z toho 6% pre ZŤP osoby,
maximálne 27% parkovacej kapacity pre klientov kategórie: zamestnanec, nezúčastnená osoba,
maximálne 3% parkovacej kapacity parkoviska pre vrcholový manažment organizácie,
maximálne však 10 parkovacích miest.

4) Miesta na státie nie sú strážené, preto prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie
odstavených vozidiel a zničenie alebo odcudzenie vecí, ktoré sa nachádzajú
v zaparkovaných vozidlách.

2.4 Povinnosti vodičov vozidiel pri vjazde a zotrvaní v areáli FNsP Žilina
Vodič vozidla jazdiaci v areáli FNsP Žilina je povinný najmä:
a) starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa alebo na majetku inej osoby nevznikla
škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na
majetku prevádzkovateľa/inej osoby
b) pri zaparkovaní riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo, zabezpečiť ho proti
samovoľnému uvedeniu do pohybu a odstaviť ho iba na jednom parkovacom mieste
c) dodržiavať všetky informačné, výstražné nápisy a dopravné značky
d) dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy
e) dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom a cyklistom, nesmie ich ohroziť
f)

parkovacie miesto užívať len vozidlom v riadnom technickom stave v zmysle platných
predpisov a vozidlo odstaviť len na vyznačenom parkovacom mieste

g) v prípade zistenia poruchy automatického závorového systému je vodič vozidla
povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obsluhe
h) rešpektovať dočasné obmedzenie užívania parkovacích plôch z dôvodu čistenia,
údržby alebo pre iné prevádzkové dôvody na strane FNsP Žilina
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starostlivo uschovať PL alebo SPK. V prípade straty, zničenia, poškodenia a/alebo
nečitateľnosti PL/SPK je vodič povinný zaplatiť jednorazovú úhradu za stratu
PL/SPK podľa aktuálneho Cenníka FNsP Žilina a výjazd z areálu FNsP Žilina
bez PL/SPK.

V celom areáli FNsP Žilina je zakázané najmä:
a) nechávať v odstavenom vozidle deti a živé zvieratá.
b) nechávať v odstavenom vozidle cenné veci na viditeľných miestach.
c) fajčenie a používanie otvoreného ohňa, manipulovanie s horľavými látkami.
d) odkladanie a skladovanie predmetov z horľavých materiálov.
e) čerpanie pohonných hmôt do nádrží vozidiel, výmeny oleja, nabíjanie akumulátorov a
vypúšťanie chladiacich kvapalín alebo umývanie vozidiel.
f) ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu, skúšanie motora.
g) odstavenie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim
prevádzku parkoviska, rovnako ako celkové odstavenie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom
technickom stave a vozidiel nespĺňajúcich technické predpisy.
h) umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom
uvedenia vozidla do prevádzky.
i) odstavenie vozidiel v jazdných pruhoch pred výjazdom z parkoviska, vzhľadom k
možnému narušeniu plynulosti prevádzky.
j) pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch.
k) odstavenie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách alebo s
pneumatikami s hrotmi.
l) používanie zvukových znamení.
m) na všetkých dopravných komunikáciách areálu FNsP Žilina je zakázané riadenie
vozidiel osobami bez vodičského preukazu ako i výučba jazdy.
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3

Prevádzkový poriadok FNsP Žilina pre vjazd a zotrvanie
vozidiel v areáli FNsP Žilina

SM-28
Príloha č. 2

Podmienky vjazdu a zotrvania vozidlom - Nájomca/Tretí subjekt

Strana 6/8

Revízia: 00

VJAZD A VÝJAZD VOZIDLA – NÁJOMCA/TRETÍ SUBJEKT

1) Vjazd
a zotrvanie
vozidla
v areáli
FNsP
Žilina
je
nájomcovi/jeho
zamestnancom/tretiemu subjektu povolený, len ak akceptuje tento prevádzkový
poriadok, Cenník FNsP Žilina (Kapitola č. 4) a nájomca/ tretí subjekt uzavrie s FNsP
Žilina Zmluvu o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu (Formulár F-28-002).
Zmluvný vzťah vzniká okamihom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2) Tretiemu subjektu, ktorý neuzavrie s FNsP Žilina Zmluvu o vydaní služobnej
parkovacej karty a o úhrade za ňu (Formulár F-28-002) je vjazd a zotrvanie vozidla
v areáli FNsP Žilina povolený v režime platnom pre Klientov FNsP Žilina (Príloha č. 1
Podmienky vjazdu a zotrvania vozidlom - Klient FNsP Žilina).

3.1 Služobná parkovacia karta (SPK) pre nájomcov a tretie subjekty
1) Nájomcom/zamestnancom nájomcov a tretím subjektom je umožnený vjazd vozidlom
a zotrvanie v areáli FNsP Žilina na základe SPK alebo PL (tretí subjekt v zmysle Kapitoly
č. 3 bod 2 tejto smernice).
2) SPK je neprenosná, viazaná na meno fyzickej osoby; nie je viazaná na evidenčné číslo
vozidla.
3) SPK je funkčná 24 hodín denne.
4) SPK nie je dokladom preukazujúcim nárok jej držiteľa na parkovacie miesto, ale je
technickým prostriedkom umožňujúcim vjazd a zotrvanie vozidla v areáli FNsP Žilina na
dobu nevyhnutnú počas pracovnej doby.
5) Pokiaľ nebude SPK použitá pri vjazde do areálu, nebude akceptovaná ani výjazdovým
terminálom a výjazd vozidla bude možný na základe vydaného PL po zaplatení
úhrady podľa platného Cenníka FNsP Žilina (Kapitola č. 4) v závislosti od dĺžky
zotrvania v areáli FNsP Žilina alebo po označení možnosti „Strata parkovacieho
lístka“ (tlačidlo „C“) a následnom zaplatení úhrady podľa platného Cenníka FNsP
Žilina.
6) Nájomcom bude SPK vydaná na základe ich žiadosti po akceptovaní podmienok
a následnom uzatvorení Zmluvy o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu
(Formulár F-28-002) medzi nájomcom a FNsP Žilina na dobu určitú, počas trvania
nájomného vzťahu k nebytovým priestorom v správe FNsP Žilina ako správcu majetku
štátu, za čo sa nájomcovia zaväzujú zaplatiť FNsP Žilina úhradu vo výške podľa aktuálneho
Cenníka FNsP Žilina. V prípade záujmu budú na základe tejto zmluvy SPK vydané
nájomcovi aj pre jeho zamestnancov (najviac však 1 karta na 1 zamestnanca). Nájomcovia
zodpovedajú za SPK, ktoré prevzali v prospech svojich zamestnancov. V prípade navýšenia
počtu zamestnancov v priebehu kalendárneho roka môže nájomca požiadať o navýšenie
počtu SPK vždy k 1. dňu kalendárneho mesiaca, a to písomnou žiadosťou adresovanou
FNsP Žilina aspoň 7 pracovných dní vopred, pričom na vydanie SPK nemá právny nárok.
Zníženie počtu vydaných SPK je možné iba k 31.12. príslušného kalendárneho roka, a to
na základe žiadosti adresovanej FNsP Žilina. V priebehu kalendárneho roka je možné znížiť
počet SPK iba z dôvodov hodných osobitného zreteľa a so súhlasom Rady riaditeľov FNsP
Žilina. Zvýšenie alebo zníženie počtu SPK sa zrealizuje protokolárne, bez potreby
Vytlačená/stiahnutá verzia tohto dokumentu je neriadená kópia originálu!
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uzatvorenia dodatku k Zmluve. FNsP Žilina si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov
znížiť počet SPK pridelených nájomcovi/jeho zamestnancom na základe zmluvy.
7) Tretím subjektom, ktorí v areáli FNsP Žilina vlastnia pozemok s vlastnými skolaudovanými
parkovacími miestami, bude SPK vydaná na základe ich žiadosti najviac v počte
skolaudovaných parkovacích miest po akceptovaní podmienok a následnom uzatvorení
Zmluvy o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu (Formulár F-28-002)
medzi tretím subjektom a FNsP Žilina na dobu určitú, počas trvania ich vlastníckeho alebo
iného vecného práva k nehnuteľnostiam vo FNsP Žilina. V prípade záujmu o vyšší počet
SPK, budú tieto spoplatnené podľa Cenníka FNsP Žilina pre nájomcov. Ustanovenia
Kapitoly č. 3.1 bod 6 platia pre tretí subjekt primerane.
8) Pri strate/poškodení/zničení SPK zodpovedá nájomca alebo tretí subjekt za škodu
spôsobenú FNsP Žilina a za vydanie novej karty zaplatí úhradu v zmysle Cenníka FNsP
Žilina.
9) Preukázané zneužitie SPK (napr. užívanie SPK neoprávnenou osobou), validačnej stanice
alebo automatického závorového systému nájomcom/zamestnancom nájomcu/tretím
subjektom oprávňuje FNsP Žilina na uloženie pokuty vo výške podľa aktuálne platného
Cenníka FNsP Žilina. Pokuta bude nájomcovi vystavená na základe faktúry a v prípade jej
neuhradenia v stanovenej lehote je FNsP Žilina oprávnená deaktivovať príslušnú SPK,
prípadne aj odstúpiť od Zmluvy o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu.
O deaktivácii SPK sa FNsP Žilina zaväzuje nájomcu/tretí subjekt písomne informovať.

3.2 Prejazd cez automatický závorový systém
1) Držiteľ SPK zastaví pri vjazdových/výjazdových závorách automatického závorového
systému a k čítaciemu miestu na vjazdovom/výjazdovom termináli priloží pridelenú platnú
SPK, čím dôjde k automatickému otvoreniu vjazdovej/výjazdovej závory.
2) Držiteľ SPK je povinný dodržiavať všeobecné zásady pre vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli
FNsP Žilina (Kapitola č. 2).

Vytlačená/stiahnutá verzia tohto dokumentu je neriadená kópia originálu!
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CENNÍK ÚHRAD ZA VJAZD A ZOTRVANIE VOZIDIEL V AREÁLI
FNSP ŽILINA – NÁJOMCA / TRETÍ SUBJEKT
Výška úhrady

SPK – nájomcovia / zamestnanci nájomcu

15,00 € / mes.

SPK – tretí subjekt

10,00 € / mes.

Vydanie novej SPK v dôsledku straty, poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo nečitateľnosti SPK

10,00 €

Zabudnutie SPK – výjazd na tlačidlo „Strata PL“

30,00 €

Zneužitie SPK, validačnej stanice alebo automatického
závorového systému nájomcom / zamestnancom nájomcu / tretím
subjektom

500,00 €

Vytlačená/stiahnutá verzia tohto dokumentu je neriadená kópia originálu!

