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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
plateného parkoviska Univerzity Komenského v Bratislave  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

 

PREVÁDZKOVATEĽ 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny 
Staré Grunty 36, 841 01 Bratislava 
IČO: 00 397 865 58, e-mail: mlyny.marketing@uniba.sk 
 
PREVÁDZKOVÁ DOBA 
pondelok – nedeľa, 0:00 h. – 24:00 h. (nonstop) 
 
SPÔSOB PLATBY 
Jednorazový poplatok:  

 platba v hotovosti predložením parkovacieho lístka v automatickej pokladni 

 

Paušálny mesačný poplatok: 

 platba v hotovosti na Oddelení marketingu 

 platba prevodom na účet prevádzkovateľa 

 

 

I. CENNÍK PARKOVANIA 
Automatická pokladňa Poplatok v € 

0 – 30 minút bezplatne 

po 30 minúte, každá ďalšia začatá 
hodina 

0,50 

viac ako 48 hod.  15,00 + hodinová sadzba za každú začatú hodinu 

 

Paušálne mesačné poplatky 
motorové 

vozidlá typu 
L, M1 a O  

motorové 
vozidlá typu 
M2, M3 a N 

vyhradené miesto 

motorové 
vozidlá typu 

L, M1 a O 

motorové 
vozidlá typu 
M2, M3 a N 

študent / ubytovaný 10,00 - 20,00 - 

firma / nájomca 10,00 20,00 20,00 40,00 

zamestnanec UK 5,00 10,00 10,00 20,00 

 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH, okrem automatickej pokladne. 

 

 

 

 

 

 

 
Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky. 
Kategória M1: vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča.  
Kategória M2: vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg. 

Kategória M3: vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg. 

Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov.  
Kategória O: prípojné vozidlá 

mailto:mlyny.marketing@uniba.sk


Strana 2/3 
 

 

II. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PARKOVANIA 

1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky užívania nechránených parkovacích miest 

zákazníkov, určených na parkovanie motorových vozidiel typu L, M, N a O medzi prevádzkovateľom 

parkovacích miest a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel užívajúcimi 

vyššie uvedené parkovisko. 

2. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový 

poriadok, cenník a pri úhrade jednorazového či paušálneho parkovného, čím sa uzatvára dohoda 

o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom 

sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína: 

 

 pri jednorazovom poplatku prevzatím parkovacieho lístka a vjazdom do priestorov 

parkoviska, 

 pri paušálnom poplatku vjazdom do priestorov parkoviska na základe parkovacej karty 

vydanej Oddelením marketingu. 

 

Dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa končí: 

 

 pri jednorazovom poplatku výjazdom vozidla z parkoviska po zaplatení poplatku za 

poskytované služby, 

 pri paušálnom poplatku po odovzdaní parkovacej karty a riadnom uhradení všetkých záväzkov 

voči prevádzkovateľovi. 

 

3. Systém parkovania: 

 

Vjazd vozidla: 

 každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdom na parkovisko, pri parkovacej rampe, 

 vodič s vydaným parkovacím lístkom/na základe parkovacej karty vchádza na parkovisko, 

 vodič zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste, 

 opustí parkovacie miesto až po zabezpečení vozidla proti vniknutiu nepovoleným osobám. 

 

Výjazd vozidla: 

 pred odchodom z priestorov parkoviska vodič predloží parkovací lístok na automatickej 

pokladni (toto pravidlo sa nevzťahuje na držiteľov parkovacej karty), 

 vodič zastaví pred rampou a dokladom o zaplatení/parkovacou kartou otvorí rampu, odíde 

vozidlom z parkoviska. 

 

4. Prevádzka parkoviska je upravená dopravným značením, pričom je vodič povinný dodržiavať  v plnom 

rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

5. Rýchlosť jazdy v areáli je max. 20 km/hod. 

6. Pri vozidle odstavenom mimo vyznačených parkovacích miest, prípadne tvoriace prekážku cestnej 

alebo pešej doprave,  je prevádzkovateľ oprávnený bezodkladne volať odťahovú službu na náklady 

majiteľa vozidla. 

7. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok, má prevádzkovateľ právo dať pokyn k 

inštalovaniu zariadenia na znehybnenie vozidla, resp. na náklady majiteľa odtiahnuť vozidlo. 
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8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené treťou osobou na vozidlách či za odcudzenie vecí 

z týchto vozidiel zaparkovaných na parkovacích miestach. 

9. Miesta pre telesne postihnutých sa nachádzajú najbližšie ku vstupu do budovy. 

10. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá 

za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska. 

 

III. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

1. Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému 

pohybu, parkovať iba na jednom parkovacom mieste. 

2. Dodržiavať všetky výstražne nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok. 

3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy. 

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

vyznačenom nechránenom parkovacom mieste. 

5. Udržiavať čistotu a poriadok. 

6. V prípade paušálneho poplatku sa na vyzvanie preukázať prevádzkovateľovi parkoviska parkovacou 

kartou a preukazom totožnosti. Oprávnenie na vstup je neprenosné na inú osobu alebo vozidlo. 

7. Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť za stratu, poškodenie a zničenie 

(poškodenie čitateľnosti) parkovacieho lístka. V prípade straty parkovacieho lístka bude vozidlo 

vydané z parkoviska len na základe predloženia technického preukazu a občianskeho preukazu 

užívateľa vozidla. V tomto prípade bude zákazník účtovaný za stratu parkovacieho lístka poplatkom 

20 €. 

 

IV. V PRIESTOROCH PARKOVISKA JE ZAKÁZANÉ 

1. Parkovať na vyhradených miestach, ktoré nie sú zákazníkom určené, a tiež pred týmito miestami. 

2. Parkovať na trávnatých plochách. 

3. Parkovať na chodníkoch. 

4. Parkovať na žltej súvislej čiare. 

5. Umiestňovať akékoľvek iné predmety ako motorové vozidlá. 

6. Vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru vozidla. 

 

V prípade porušenia pravidiel č. 1 – 4 si Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK vyhradzuje právo na 

privolanie hliadky Mestskej polície, prípadne odťahovej služby na náklady majiteľa vozidla.  

 

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest v areáli 

Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

2. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.11.2019. 

3. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke www.mlyny.uniba.sk. 

 

 

V Bratislave dňa 14.10.2019 

 

 

Mgr. Róbert Zsembera 

                  poverený funkciou riaditeľa 

         VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

http://www.mlyny.uniba.sk/

