
Prevádzkový poriadok
 regulovaného státia vozidiel 

na vyhradených miestach centrálnej mestskej zóny 
(cityPARK)

platný od 15.júla 2010, v znení dodatku č.1 platného od 15.7.2010

schválený Valným zhromaždením spoločnosti dňa 8.2. 2010 a 28.6.2010

Prevádzkovateľ: MŠK Púchov, s.r.o.

                                    Prevádzka: Regulované státie 
Ul. 1. mája 834/292, 020 01 Púchov
IČO: 36 332 500, IČ DPH: SK 2021774557



I. Základné ustanovenia
1. Tento  Prevádzkový  poriadok  (ďalej  iba  poriadok)  stanovuje  spôsob  a  podmienky 

regulovaného státia vozidiel s prideleným evidenčným číslom vozidla (ďalej iba vozidlo) 
na  vyhradených  miestach  v Centrálnej  mestskej  zóne  s obmedzenou  dopravnou 
obslužnosťou v Púchove (ďalej iba CMZ), v zmysle Koncepcie dopravy mesta Púchov. 
Obslužné činnosti a správu vyhradených miest CMZ na základe zmluvy o nájme uzavretej 
s Mestom Púchov zabezpečuje MŠK Púchov s.r.o., prevádzka: Regulované státie (ďalej 
iba prevádzkovateľ). 

2. Vozidlom sa rozumie nekoľajové vozidlo poháňané motorom. Do kategórie vozidiel M 
patria  motorové  vozidlá  s najmenej  štyrmi  kolesami  projektované  a konštruované  na 
prepravu cestujúcich. Do kategórie vozidiel N patria motorové vozidlá s najmenej štyrmi 
kolesami  projektované  a konštruované  na  prepravu  tovaru.  Pre  účely  prevádzkového 
poriadku  sú  stanovené  nasledovné  kategórie  vozidiel  (podľa  prílohy  č.  1  k zákonu  č. 
725/2004 Z.z.):

• 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  N1  –  vozidlá  projektované  a konštruované  na  prepravu  tovaru  s najväčšou 
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg

• Kategória  N2  –  vozidlá  projektované  a konštruované  na  prepravu  tovaru  s najväčšou 
prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg ale neprevyšujúcou 12 000 kg

• Kategória  N3  –  vozidlá  projektované  a konštruované  na  prepravu  tovaru  s najväčšou 
prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

3. Prevádzkovateľ  organizuje  a  obsluhuje  regulované  státie  vozidiel  na  vyhradených 
miestach  CMZ (ďalej  iba  cityPARK)  za  odplatu  podľa  cenníka  schváleného  Valným 
zhromaždením prevádzkovateľa. Cenník tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto poriadku.

4. Prevádzkovateľ realizuje príjem odplaty za cityPARK prostredníctvom cityPARK kariet 
(ďalej  iba  kariet)  alebo  prostredníctvom  jednorazových  cityPARK  lístkov  (ďalej  iba 
lístkov). Prevádzkovateľ zabezpečuje príjem úhrady za karty prostredníctvom určených 
pracovníkov  a úhradu  za  lístky  zabezpečuje  prostredníctvom  výdajných  cityPARK 
automatov (ďalej iba automatov).

5. cityPARK je spoplatnený podľa tohto poriadku iba v určenom čase regulácie (ďalej iba 
prevádzková doba).

6. Všetky vozidlá musia mať pri státí v cityPARK mesta Púchov počas prevádzkovej doby 
na viditeľnom mieste umiestnené platné lístky alebo karty. Táto povinnosť sa nevzťahuje 
na nevyhnutnú dobu a dosiahnutie účelu na motorové vozidlá pri činnostiach spojených 
s ochranou života, zdravia, majetku a verejného poriadku.

II. Centrálna mestská zóna



1. Pre účely tohto poriadku je cityPARK rozdelený na dve pásma. 

PRVÉ  PÁSMO

Parkovisko
Celkový 

počet 
miest

Štefánikova ulica pred MSÚ 11
 pred Daňovým úradom 10
 pred domami 817 a 818 4
 od kaviarne Štefánka po Ulicu požiarnu 26
Požiarna ulica pri MŠ 13
 pri bytovke 1640 37
Royova ulica pri bytovke 779 a 781 13
 pri 776, 778, 780 8
 od ulice F.Urbánka po ul.Požiarnu 28
Ulica Ferka 
Urbánka od kaviarne Štefánka po Ulicu moravskú 18

Ulica Mudroňova pred bytovkami 1666 a 1667 56
Ulica Moyzesova vnútroblok bytovky 1867 /pri Bille/ 15

za bytovkou 1744 38
Moravská ulica za tržnicou 37
 pri bytovke 1634 9
 pri bytovke 1637 24
 vnútroblok bytoviek pri Marcibányho záhrade 70
 pred OD Lachovec 22
 po ľavej aj pravej strane 132
 pri bytovke 1884 20
Ulica 
Komenského pri bytovke 1626, 1627 57

Námestie 
slobody pri bytovke 1624 18

 pri bytovkách 1621,1622 28
 pri kostole 25
 za VUB a za 1657 18
 pred VUB 41
 pred cirkevnou školou 21
 pred nákupným strediskom- SOV 16
PRVÉ PÁSMO SPOLU 815

DRUHÉ PÁSMO

Parkovisko
Celkový 

počet 
miest

Ulica športovcov na parkovisku pri futbalovom štadióne 71
 pred krytou plavárňou 26
 pri reštaurácii Hokejka 9
 v športovom areáli 80
Župné námestie pri Župnom dome 22



Hoenigové 
námestie

za domom kultúry (počas výstavby mestského divadla mimo 
prevádzky) 32

 pri OD Plecháč 19
Obrancov mieru pri bytovkách 1150 a 1151 20
Ulica Hollého parkovisko Hollého 105
Gorazdova za bytovkou 1160 15
ul. 1.mája pred športovou halou 13

DRUHÉ PÁSMO SPOLU
412

2. cityPARK pre vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3, je za splnenia ostatných podmienok 
podľa tohto poriadku prístupný iba na ulici Športovcov. 

3. Vstup   do  zóny  a  koniec  zóny  regulovaného  státia  je  označený  zvislou  dopravnou 
značkou IP 24a  a IP 24b a dodatkovou tabuľou s časom regulácie. 

III. Prevádzková doba 

1. Prevádzková doba cityPARK  v pásmach č. I. a II okrem ul. Športovcov je stanovená:
  pracovné dni: od 08:00 hod. do 18:00 hod.

       sobota: od 08:00 hod. do 13:00 hod.
2. Osobitný  režim  regulovaného  státia  platí  pre   všetky  vozidlá  na  ulici  Športovcov 

(parkovisko  pred  športovým  areálom),  v športovom  areáli  (pri  zimnom  štadióne,  pri 
futbalovom štadióne a pri CVČ Včielka), na ulici Športovcov pred reštauráciou Hokejka, 
pred krytou plavárňou a športovou halou počas celého kalendárneho roka každý deň od 
00:01 hod. do 23:00 hod

IV. Lístky

1. Pre účel  tohto poriadku slúžia  pre cityPARK dva typy lístkov vydávaných za odplatu 
automatmi,  ktoré  sú  umiestnené  v  CMZ:  lístok  typu  A a lístok  typu  B.  Ich  držiteľ 
preukazuje svoje oprávnenie pred príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako 
aj  prevádzkovateľa.  Vzor  lístkov  tvorí  neoddeliteľnú  prílohu č.2 tohto  poriadku. 
O množstve  všetkých  vydaných  lístkov  vedie  prevádzkovateľ  pre  potreby  kontroly 
evidenciu.

2. Oba typy lístkov obsahujú tieto, výhradne automatmi, vyznačené povinné identifikačné 
údaje: 
a. lokalita
b. poradové číslo lístka,
c. dátum vydania a údaj o dobe platnosti,
d. nominálna hodnota lístka,
e. identifikačné údaje prevádzkovateľa, vrátane IČO a IČ DPH.

3. Lístok  bez  niektorého  z uvedených  identifikačných  údajov  je  neplatný.  Rovnako  je 
neplatný  okamžite  po  akomkoľvek  zásahu  do  neho  (vrátane  napodobňovania)  inou 
osobou, po jeho poškodení, zničení alebo scudzení.

4. Držiteľ lístka typu A je počas doby jeho platnosti oprávnený užívať cityPARK v 1. aj 2. 
pásme CMZ. Takýto lístok vydá automat umiestnený v 1. pásme CMZ.

5. Držiteľ lístka typu B je oprávnený užívať cityPARK iba v 2. pásme CMZ. Takýto lístok 
vydá automat umiestnený v 2. pásme CMZ.

6. V prípade,  ak  ktorákoľvek osoba   zistí  poruchu automatu,  upovedomí  o tom Mestskú 
políciu mesta Púchov na telefónne číslo, ktoré je uvedené na každom z automatov.  Po 
zistení poruchy alebo inej prevádzkovej vady je prevádzkovateľ povinný nefunkčný, či 
inak poškodený automat uviesť do stavu schopného bezchybnej prevádzky, a to pri menej 
závažných poruchách podľa okolností prípadu bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín 
od zistenia poruchy a pri závažných poruchách najneskôr do 5 dní od zistenia poruchy. 



O každej  závažnej  poruche,  jej  nahlásení  a odstránení  spíše  prevádzkovateľ  protokol. 
Vzor protokolu – príloha č. 3 

V. Karty

1. cityPARK karty sú ceniny označené ochranným logom prevádzkovateľa, ktorý vedie pre 
potreby kontroly presnú evidenciu všetkých vydaných kariet podľa druhu. 

2. Pre účely tohto poriadku slúži pre cityPARK 10 typov kariet: typ A, typ B, typ C, typ 
D, typ N,  typ S, typ T, typ X typ ZZ a typ Z. Vzor kariet tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 
tohto poriadku. 

3. Karty vydáva v zmysle tohto poriadku prevádzkovateľ vo svojom sídle a na predajnom 
mieste na to určenom – pokladňa krytej plavárne . 

4. Všetky karty obsahujú tieto výhradne prevádzkovateľom vyznačené povinné identifikačné 
údaje:

a. ochranné logo prevádzkovateľa,
b. typ karty,
c. evidenčné číslo karty,
d. údaj o dobe platnosti,
e. EČV (evidenčné číslo vozidla)
f. nominálna hodnota karty,
g. pečiatka prevádzkovateľa a podpis oprávnenej osoby,
h. ostatné údaje.

5. Karta  bez  niektorého  z uvedených  identifikačných  údajov  je  neplatná.  Rovnako  je 
neplatná okamžite po akomkoľvek zásahu do nej (vrátane napodobňovania) inou osobou 
ako prevádzkovateľom, po jej  poškodení,  zničení  alebo scudzení.  Držiteľovi  neplatnej, 
poškodenej, zničenej, scudzenej alebo stratenej karty nevzniká nárok na bezplatné vydanie 
náhrady.  O týchto  skutočnostiach  majúcich  za  následok  neplatnosť  karty  je  jej  držiteľ 
povinný bez meškania oboznámiť prevádzkovateľa a jej scudzenie Policajnému zboru SR.

6. Držiteľ karty typu A je oprávnený užívať cityPARK v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa 
vystaví  majiteľovi  vozidla  kategórie  M1  a majiteľovi  vozidla  kategórie  N1,  ktorého 
najvyššia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 2 500 kg na dobu 1 roka alebo na dobu 
6  mesiacov  na  základe  predloženého  dokladu  zákonného  vzťahu  k vozidlu  žiadateľa 
a platí iba pre vozidlo, na ktoré bola vystavená.

7. Držiteľom karty typu  B môže  byť  iba  osoba,  majiteľ  vozidla  kategórie  M1 a majiteľ 
vozidla kategórie N1, ktorého najvyššia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 2 500 
kg, ktorá má trvalé alebo na Mestskom úrade registrované prechodné bydlisko v 1. alebo 
2. pásme CMZ a zároveň spĺňa podmienky podľa prílohy č. 5. Karta typu B sa vystaví iba 
na ulicu trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Držiteľ tejto karty je oprávnený 
užívať cityPARK iba na vyhradených miestach CMZ v mieste tohto bydliska, nie na inom 
vyhradenom mieste CMZ v 1. alebo 2. pásme. Táto karta sa vystaví na dobu 6 alebo 12 
mesiacov  na  základe  predloženého  dokladu  zákonného  vzťahu  k trvalému,  prípadne 
prechodnému bydlisku, ako aj  vozidlu žiadateľa s  totožným trvalým alebo prechodným 
bydliskom a platí iba pre vozidlo, na ktoré bola vystavená. Ak dôjde počas jej platnosti ku 
zmene bydliska, ku ktorému bola karta vystavená, má to za následok okamžitú neplatnosť 
karty bez nároku na čiastočné alebo úplné vrátenie jeho ceny za zostávajúci čas pôvodnej 
doby  platnosti.  Príloha  č.  5  stanovuje  rozpis  ulíc,  na  ktoré  môže  byť  karta  typu  B 
vystavená.

8. Držiteľ karty typu C je oprávnený užívať cityPARK v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa 
vystaví na dobu 7 alebo 30 dní pre vozidlá kategórie M1a kategórie N1, ktorého najvyššia 
prípustná celková hmotnosť nepresahuje 2 500 kg. 

9. Držiteľ karty typu D je oprávnený užívať cityPARK len na ulici Športovcov (parkovisko 
pred športovým areálom). Táto karta sa vystaví na dobu 7 dní, 6 alebo 12 mesiacov pre 
vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3.

10. Držiteľ karty typu N je oprávnený užívať cityPARK v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa 
vystaví  na dobu 7 dní,  30 dní,  6 alebo 12 mesiacov majiteľovi  vozidla  kategórie  N1, 



ktorého  najvyššia  prípustná  celková  hmotnosť  je  najmenej  2 501  kg,  na  základe 
predloženého zákonného vzťahu k vozidlu žiadateľa a platí iba pre vozidlo, na ktoré bola 
vystavená.

11. Držiteľ  karty  typu  T  je  oprávnený  užívať  cityPARK  s vozidlami  taxislužby  alebo 
nepravidelnej osobnej dopravy v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa vystaví na dobu 6 
alebo  12  mesiacov  na  základe  predloženého  dokladu  zákonného  vzťahu  k vozidlu 
žiadateľa a platného osvedčenia o prevádzkovaní taxislužby (živnostenský list alebo výpis 
z obchodného  registra),  a  platí  iba  pre  vozidlo,  na  ktoré  bola  vystavená.  Pre  vozidlo 
využívané na taxislužbu alebo nepravidelnú osobnú dopravu je cityPARK v 1. aj 2. pásme 
CMZ prístupný iba na základe karty typu T, nie na základe inej karty.

12. Karta typu X - bezplatná karta -  môže byť  vystavená prevádzkovateľom pre služobné 
vozidlá prevádzkovateľa,  Mesta Púchov a MsP. Vozidlo s kartou typu X je oprávnené 
užívať cityPARK v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa vystaví na dobu 12 mesiacov na 
základe predloženého dokladu zákonného vzťahu k vozidlu, prípadne platnej konštitučnej 
listiny žiadateľa  (napr.  výpis  z obchodného registra).  Kartu typu  X je  možné vystaviť 
krátkodobo s presným vymedzením dní (dátumu) platnosti aj na vozidlá VIP hostí (napr. 
predstaviteľov štátnych orgánov alebo zahraničných delegácii). 

13. Držiteľ  karty typu ZZ – bezplatná karta  – pre vozidlá  kategórie  M1 a  kategórie  N1, 
ktorého najvyššia  prípustná celková  hmotnosť  nepresahuje 2 500 kg pre občana ťažko 
zdravotne  postihnutého,  ktorý  predloží  rozhodnutie  o ťažkom  postihnutí,  doklad 
zákonného  vzťahu k vozidlu,  hodnoverný doklad  o  priznaní   peňažného  príspevku na 
kúpu osobného motorového  vozidla  od  Úradu práce  sociálnych  veci  a rodiny a o jeho 
zakúpení,  ktoré  prepravuje  občana  s ťažkým  zdravotným  postihnutím,  je  oprávnený 
užívať cityPARK v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa vystaví na dobu 12 mesiacov,  platí 
iba pre vozidlo a žiadateľa, na ktorého bola vystavená. Prevádzkovateľ vo výnimočných 
a zdôvodniteľných prípadoch má právo vydať bezodplatnú kartu občanovi i napriek tomu, 
že nespĺňa v plnom rozsahu podmienky k vydaniu karty typu ZZ (napríklad občan – člen 
rodiny postihnutého odkázaného na celodennú opatrovateľskú starostlivosť) na základe 
predloženého hodnoverného dokladu o celodennú  opatrovateľskú starostlivosť. 

14. Držiteľ karty typu Z je oprávnený užívať cityPARK v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta sa 
vystaví  majiteľovi  vozidla  kategórie  M1  a  kategórie  N1,  ktorého  najvyššia  prípustná 
celková  hmotnosť  nepresahuje  2 500  kg  na  dobu  6  alebo  12  mesiacov  pre  ostatných 
držiteľov ZŤP na základe predloženého dokladu zákonného vzťahu k vozidlu a platného 
preukazu ZŤP, a platí iba pre vozidlo a žiadateľa, na ktorých bola vystavená. 

15. Držiteľ karty typu S je oprávnený užívať cityPARK len na ulici  Športovcov (parkovisko 
pred športovým areálom), v športovom areáli, pri zimnom štadióne pred Hokejkou, pred 
krytou plavárňou a športovou halou. Táto karta sa vystaví na obdobie 1 roka pre vozidlá 
kategórie M1a kategórie N1, ktorého najvyššia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 
2 500 kg. 

16. Na služobné a firemné motorové vozidlá môže byť vystavená iba karta typu A, C, D, N, 
S, X a T. Na služobné a firemné motorového vozidlá nemôže byť vystavená karta typu B, 
Z a ZZ.

17. Ak dôjde k strate,  zničeniu  alebo poškodeniu karty prevádzkovateľ  vydá držiteľovi  na 
jeho  žiadosť  a po  zaplatení  manipulačného  poplatku  novú  kartu  rovnakého  typu 
s platnosťou na dobu do uplynutia platnosti pôvodnej karty. 

18. Ak držiteľ karty nadobudne kontinuálne iné motorové vozidlo, prevádzkovateľ vydá na 
žiadosť držiteľa, po vrátení pôvodnej karty a po zaplatení manipulačného poplatku novú 
kartu  rovnakého typu pre toto iné vozidlo  držiteľa s platnosťou na dobu do uplynutia 
platnosti pôvodnej karty.

19. V prípadoch  uvedených  v bodoch  17.  a 18.  tohto  článku  je  držiteľ  povinný  zaplatiť 
prevádzkovateľovi  manipulačný  poplatok  uvedený  v cenníku,  ktorý  tvoria  výrobné 
a režijné náklady na vydanie novej karty. 

20. Karty typu A, C,  D,  N,  S,  T,  X, Z a ZZ platia  na vyhradených miestach  s osobitným 
režimom po celú dobu regulovaného času. 



21. Na prívesný vozík musí  byť  zakúpený samostatný lístok z parkovacieho automatu bez 
ohľadu na to, že na vozidlo je vystavená cityPARK karta. Lístok pre prívesný vozík musí 
byť umiestnený na viditeľnom mieste vo vozidle, za ktorým je pripojený.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento  prevádzkový  poriadok  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  schválenia  Valným 
zhromaždením prevádzkovateľa  s účinnosťou dňom 15. februára 2010 a dodatkom č. 1 
s účinnosťou od 15.7.2010.

2. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový poriadok zo dňa 1. 
júla 2009.

3. Prevádzkový poriadok regulovaného státia vozidiel na vyhradených miestach centrálnej 
mestskej  zóny  (cityPARK)  bude  umiestnený  v sídle  prevádzkovateľa  a na  webovej 
stránke www.puchov.sk.

Ing. Katarína Bradáčová
  konateľka spoločnosti

Príloha č. 1

Cenník regulovaného státia vozidiel



   na vyhradených miestach centrálnej mestskej 
zóny platný od 15. 7. 2010

Lístok typu A 1,–   € /  60 minút
Lístok typu B 0,60 € /   60 minút

Karta typu A     6 mesiacov   13,30 €  
12 mesiacov   23,30 €  

Karta typu B 6 mesiacov     3,–   €  
12 mesiacov     5,–   € 

Karta typu C 7 dní     1,65 €
30 dní     5,–   € 

Karta typu D 7 dní     10,– € 
6 mesiacov   100,– €
12 mesiacov   166,– €

Karta typu N     7 dní       3,- €
30 dní     10,- €

6 mesiacov    30,–  €  
12 mesiacov    50,–  € 

 Karta typu S 12 mesiacov      5,–  €

Karta typu T 6 mesiacov 100,–   € 
12 mesiacov 166,–   €    

Karta typu Z 6 mesiacov     6,60 € 
12 mesiacov   11,60 €  

Manipulačný poplatok        3,35 €     
Uvedené ceny sú vrátane DPH.

   Ing. Katarína Bradáčová
     konateľka spoločnosti

 

 




