
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA 
VÝSTUPIŠTE PLTÍ 
PIENINY - LESNICA 

PARKOVISKO VÝSTUPIŠTE PLTÍ -  PIENINY - LESNICA – platené parkovisko s 
neorganizovanou prevádzkou 

 

1. ČAS NEORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY PARKOVISKA 

1.1.  Pondelok – nedeľa 7.00 – 22.00  

2. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PARKOVISKA 

2.1. Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína: 

2.2.1 uhradením kreditu v platobnej stanici a odovzdaním karty na vývoz pltí raftov, kajakov, kanoe 

2.2.2 Vjazdom za vstupnú závoru. Končí sa výjazdom vozidla z priestoru parkoviska výstupnou závorou. 
 

2.2. Užívateľ je oprávnený 
a) zaparkovať vozidlo na výstupišti pltí za účelom vývozu pltí, raftov, kajakov, kanoe 
b)  parkovať po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú počas doby prevádzky avšak v čase od 7:00-22:00 
c)  žiadať doklad o zaplatení (pri dobití kreditu na kartu)za poskytnuté služby obsahujúci náležitostí daňového dokladu  
d)  využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania 
 

2.3. Užívateľ je povinný 
a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska VÝSTUPIŠTE PLTÍ PIENINY - LESNICA 

b) nabiť kredit na kartu v platobnom terminály na parkovisku PIENINY – LESNICA  pred Chatou Pieniny, Lesnica 

147 buď v hotovosti alebo kartou.  

  Možnosti dobitia kreditu:1 vjazd cez vstupnú a výstupnú závoru 10,00€ 

- 50 vjazdov (50 vjazdov x 10,00€ = 500,00€)  

- 100 vjazdov (100 vjazdov x 10,00€ = 1 000,00€) 
c) pri vjazde do priestoru parkoviska počkať, kým sa závora za vchádzajúcim vozidlom zavrie. Ak bola jeho vozidlu 

pridelená parkovacia karta, uschovať ju vo vozidle.  
d)  pri pohybe v rámci priestoru parkoviska sa riadiť podľa dopravného značenia, navigačných a informačných značiek 

a dodržiavať všetky ostatné pravidlá cestnej premávky 

e)  neparkovať vozidlo na mieste, ktoré na to nie je vyhradené 

f) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vnútri žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo vozidle bežne 

neodkladajú 

g)  opustiť priestor parkoviska 

h) zaplatiť parkovací poplatok prostredníctvom automatickej platobnej stanice   

i) pri výjazde z priestoru parkoviska počkať, kým sa závora za vychádzajúcim vozidlom zavrie, a použiť parkovaciu 

kartu v prípade, ak sa závora automaticky sama neotvorí. 

j)  pri strate parkovacej karty uhradiť v automatickej platobnej stanici parkovné formou poplatku za stratu 

parkovacieho lístka v súlade s platným cenníkom 

k) uhradiť prevádzkovateľovi manipulačný poplatok za odstránenie zariadenia na znehybnenie vozidla, a to pred jeho 

odstránením 

l)  uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi parkoviska 

 

2.4. Užívateľ nie je oprávnený: 

a) zvážať bicykle na parkovisko výstupište pltí PIENINY - LESNICA cez vstupnú závoru. 

b) vykonávať prepravu osôb z parkoviska výstupište pltí PIENINY – LESNICA cez výstupnú závoru. 
 

3.     PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

3.1  Prevádzkovateľ je povinný 

a) zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku, v súlade s ostatnými všeobecne 

platnými a známymi predpismi  

b)  umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s cenami za poskytované 

služby zverejnením na webovej stránke obce Lesnica.  
 

 



3.2  Prevádzkovateľ je oprávnený 

 
a)  požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku 

b) odmietnuť vjazd do priestoru parkoviska vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym 

predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so snehovými reťazami alebo s klincami 

na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok prevádzkovateľa 

c) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady užívateľa, ak 

užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom, najmä ak poruší povinnosť podľa bodu 2.3 písm. b), d), alebo 

i), ďalej v prípade, keď užívateľ zaparkuje vozidlo: 

 takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska 

d) vymáhať náhradu škody spôsobenej v prípadoch uvedených v bode c) do výšky 100-násobku maximálneho 

jednorazového parkovania 
e) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch 

parkoviska 

f) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, vozidlám s prívesným vozíkom, taktiež 

vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bola doprava parkoviska projektovaná 
g) požadovať od užívateľa parkoviska zaplatenie manipulačného poplatku za odstránenie zariadenia na znehybnenie 

vozidla, ktoré prevádzkovateľ inštaloval na vozidle užívateľa podľa tohto parkovacieho poriadku, a to vo výške 33,- 

EUR, ako aj zaplatenie dlžných poplatkov v zmysle bodu 2.3 písm. g) a j) za všetky dovtedajšie obdobia 

parkovania, to všetko pred odstránením takého zariadenia. 

h) odobrať parkovaciu kartu a zablokovať vstup pri nedodržaní podmienok v zmysle bodu 2.4 písm. a) a b) 

i)  znovu vydanie parkovacej karty pri nedodržaní podmienok v zmysle bodu 3.2 písm. h) je spoplatnené sumou, a to 

vo výške 500,00€ 

4.  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

4.1. Priestor parkoviska nie je strážený. 
4.2.  Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú v priestore parkoviska vrátane krádeže vozidla alebo 

jeho časti spôsobenú treťou osobou 
4.3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neodkladajú, taktiež neručí za voľne 

odmontovateľné časti vozidla 

 
5.  BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY PARKOVISKA 

5.1. V priestore parkoviska je prísne zakázané 

a)  zdržovať sa bez platného parkovacieho lístka 
b)  umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel 
c) vykonávať akékoľvek opravy vozidla vrátane umývania exteriéru alebo interiéru 

 

6.  CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

6.1  Aktuálny cenník za poskytované služby je prílohou tohto prevádzkového poriadku a je zverejnený na tabuli pri 
vjazde do priestoru parkoviska. 

7.  PREVÁDZKOVATEĽ: OBEC LESNICA 26, 065 33 LESNICA, IČO: 00330001, DIČ: 2020698647 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ján Gondek, starosta obce LESNICA 

 

 

 

V Lesnici dňa 07.06.2022      ------------------------------------

           Ján Gondek, starosta obce 



CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB 

PARKOVISKO VÝSTUPIŠTE PLTÍ 

 PIENINY-LESNICA 

 

Držitelia karty – RAMPA  

s povolením na vstup vozidiel vyvážajúcich plte, rafty, kajaky, kanoe 

v čase od 7:00-22:00 

 

 

MOTOCYKEL - Motorové vozidlo kategória L1e - L7e ________________________  10,00€/vjazd 

OSOBNÉ VOZIDLO - Motorové vozidlo kategória M1_________________________  10,00€/vjazd 

MINI BUS - Motorové vozidlo kategória M1(najviac 8 miest + miesto vodiča)________ 10,00€/vjazd 

AUTOBUS - Motorové vozidlo kategória M2, M3______________________________  10,00€/vjazd 

NÁKLADNÉ VOZIDLO - Motorové vozidlo kategória N1, N2, N3________________ 10,00€/vjazd 

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: OBEC LESNICA 26, 065 33 LESNICA, IČO: 00330001, DIČ: 2020698647 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ján Gondek, starosta obce LESNICA 

 

 

 

 

V Lesnici dňa 07.06.2022      ------------------------------------

           Ján Gondek, starosta obce 



CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB 

PARKOVISKO VÝSTUPIŠTE PLTÍ 

 PIENINY-LESNICA 

 

Bez Licencie, obdŕžania karty - RAMPA 

 

 

v čase od 7:00-11:00 a 17:00-22:00 

  

MOTOCYKEL - Motorové vozidlo kategória L1e - L7e__________________________________ 20,00€/vjazd 

OSOBNÉ VOZIDLO - Motorové vozidlo kategória M1__________________________________ 20,00€/vjazd 

MINI BUS - Motorové vozidlo kategória M1(najviac 8 miest + miesto vodiča)________________  20,00€/vjazd 

AUTOBUS - Motorové vozidlo kategória M2, M3_______________________________________ 20,00€/vjazd 

AUTOBUS + NÁVES - Motorové vozidlo kategória M2, M3______________________________ 20,00€/vjazd 

NÁKLADNÉ VOZIDLO - Motorové vozidlo kategória N1, N2, N3________________________  20,00€/vjazd 

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: OBEC LESNICA 26, 065 33 LESNICA, IČO: 00330001, DIČ: 2020698647 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ján Gondek, starosta obce LESNICA 

 

 

 

 

V Lesnici dňa 07.06.2022      ------------------------------------

           Ján Gondek, starosta obce 


