Prevádzkový poriadok parkovania
na vyhradených parkoviskách Stavebnej fakulty STU
Prístup na vyhradené parkoviská
Prístup na vyhradené parkoviská Stavebnej fakulty STU majú iba oprávnené osoby parkovania.
Oprávnenou osobou parkovania (ďalej OOP) je držiteľ osobnej karty, umožňujúcej prístup na vyhradené parkoviská
fakulty.
OOP môže byť:
• Zamestnanec SvF STU, resp. vybraných pracovísk STU, pracujúci na plný úväzok, ktorý požiadal
o umožnenie prístupu na vyhradené parkoviská a písomne sa zaviazal dodržiavať prevádzkový poriadok
parkovania.
• Užívateľ dočasne prenajatého parkovacieho miesta, ktorý požiadal o umožnenie prístupu na vyhradené
parkoviská a písomne sa zaviazal dodržiavať prevádzkový poriadok parkovania.
Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať identitu OOP (osobná karta) pri vstupe na parkovisko, resp. pri odchode z
parkoviska.
OOP podpisom potvrdí, že bude dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska, najmä tieto ustanovenia:
• oprávnenie na vstup JE NEPRENOSNÉ na inú osobu alebo vozidlo
• oprávnenie na vstup na parkovisko platí len počas platnosti osobnej karty
• súhlasí so zaznamenávaním údajov o osobe, vozidle, ako aj údajov o čase a videozáznamu prejazdu vstupom
• zodpovedá za zneužitie osobnej karty. Zneužitie osobnej karty je v prípade zamestnanca STU kvalifikované
ako porušenie pracovného poriadku. Stratu osobnej karty treba nahlásiť do 24 hodín vedúcemu oddelenia
prevádzky a správy majetku na SvF STU (tel. 02/59274481)
• OOP nesmie parkovať na vyhradených označených parkovacích miestach pre návštevy a dočasne prenajatých
parkovacích miestach, a to ani v prípade plne obsadeného parkoviska.
• pri vjazde na parkovisko cez rampu musí znížiť rýchlosť a kontrolovať situáciu za vozidlom tak, aby zabránil
súčasnému vjazdu neoprávnenej osobe na parkovisko.
Parkovanie návštevníkov fakulty
•
•
•

Návštevníci fakulty môžu parkovať na nevyhnutnú dobu iba na vyhradených parkovacích miestach návštev
pred hlavnou vrátnicou fakulty.
Návštevu zahlási vopred na vrátnici, kl. 523 navštevovaná osoba na Stavebnej fakulte, pričom uvedie meno
návštevy, evidenčné číslo auta, účel a dobu návštevy.
Vopred neohláseným návštevám prístup na parkovisko nebude umožnený.

Parkovanie na dočasne prenajatých miestach
• Prenajaté parkovacie miesta budú označené číslom státia a budú zabezpečené voči neoprávnenému použitiu
mechanickým zámkom.
• Na prenajatom parkovacom mieste môže parkovať výhradne jeho užívateľ.
• Užívateľ nesmie parkovať na iných parkovacích miestach okrem svojho prenajatého parkovacieho miesta.
Prevádzková doba parkovísk
Parkovisko zo strany ulice I. Karvaša: Pondelok – Nedeľa od 0,00 do 24,00 hod.
Parkovisko zo strany Nám. Slobody: Pondelok – Piatok od 6,00 do 22,00 hod.
Platnosť prevádzkového poriadku parkovania
Prevádzkový poriadok parkovania na vyhradených parkoviskách Stavebnej fakulty STU je platný od 1.11.2007.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan

