
Cenník  č.243 

Poplatky parkovného pre rok  2019   

 

 
1. Poplatok za parkovné pre príslušný kalendárny rok je 25,- € (vrátane DPH). Platí pre          

    zamestnancov UNIZA ( vrátane zamestnancov VC ŽU, UVP ŽU, UZ Veľký Diel  

    a Univerzitnej knižnice ) študentov denného doktorandského štúdia (neplatí pre denných  

    študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia). 

 

2. Poplatok za parkovné pre služobné motorové vozidlá súčastí UNIZA (fakulty, pracoviska 

    a iné ) je 25,- € ( bez DPH ).  

 

3. Zamestnanci s platným preukazom ZŤP majú parkovanie bezplatné! 

 

4. Vydanie „karty“ je  spoplatnené všeobecne  vo výške 10,- € ( bez DPH ). 

 

5. Pre nových žiadateľov sa vydávajú len „ karty „. Zamestnanec/študent denného  

    doktorandského štúdia,  ktorý nastúpi v priebehu kalendárneho roka zaplatí len alikvotnú      

    časť poplatku za parkovné pre rok 2019. Poplatok v alikvotnej čiastke  je vypočítaný na    

    celé kalendárne mesiace,  a to od prvého dňa aktuálneho alebo nasledujúceho mesiaca po  

    schválení žiadosti a úhrade poplatku ( podľa tabuľky č. 1 ). 

 

6.  Poplatok za parkovné ubytovaného študenta na UZ Veľký Diel je 8,- € ( bez DPH )     

     mesačne  na  „ kartu „ s platnosťou od 1.9.2019. Poplatok za parkovné v mesiaci september 2019  

     je vo výške 4,- € bez DPH .Poplatok za parkovné pre ubytovaných študentov UZ Veľký Diel je  

     len na celé  kalendárne mesiace a alikvotne sa nekráti. 

  

7. Poplatok za parkovné pre nájomníkov, ktorí majú nájomný vzťah s UNIZA v priestore  

    Veľký Diel a parkovacej zóny  UZ Veľký Diel, je 100 ,- €/rok/ bez DPH na základe  

    schválenej žiadosti a vystavenej faktúry.  

 

8.  Poplatky pri použití parkovacieho žetónu parkoviska Veľký Diel (od 7,00 – 19,00  

     hod.) - ceny vrátane DPH : 

 

a.) prejazd parkoviskom a parkovanie do 15 minút bezplatne,  

b.) prvá hodina parkovania 0,50 €,  

c.) druhá a každá ďalšia začatá hodina 0,30 €.  

 

     Poplatky pri použití parkovacieho žetónu pre parkovaciu zónu Ubytovacie zariadenie      

     Veľký Diel ( od 00,00 hod. – 24,00 hod. ) - ceny vrátane DPH  : 

-----------------------------------------------------------------------------------  

e/ prejazd parkoviskom a parkovanie do 15 minút bezplatne,  

f/  prvá hodina parkovania  1,00 €,  

h/ každá ďalšia začatá hodina 0,50 €, 

i/  pre autobus prvá hodina a každá ďalšia začatá hodina 3,00 € /pondelok – nedeľa/ 

    parkovanie len vo výnimočnom prípade , vopred po dohode, na vyhradenom mieste pre   

    autobus/. 

 

 

Ubytovaní hostia v UZ Veľký Diel.  

Parkovanie pre ubytovaných hostí v UZ Veľký Diel bude zahrnuté v cene ubytovania. Prvý vjazd bude 

na žetón, ktorý bude po ubytovaní sa nahradený za aktívnu čipovú ubytovaciu kartu na vrátnici v budove 

bloku DE-DF. Posledný výjazd bude na  odblokovaný žetón. 



  

9. Osoby, ktoré nie sú v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom UNIZA, nemajú nárok na      

    používanie „ karty „ .Výnimkou sú len osoby-žiadatelia s titulom „emeritný profesor“ a osoby- 

    žiadatelia, ktorí vykonávajú prácu pre UNIZA na základe dohôd mimo pracovného pomeru,  

    ( DoVP, DoPČ, ..) v ktorých sa priamo uvedie používanie „karty“ v rámci dohodnutého obdobia.  

    Poplatok za vydanie „ karty“ si hradí žiadateľ na vlastné náklady.  

 

 

Tabuľka č. 1:  

Výpočet oprávnenej sumy na zaplatenie alikvotnej časti parkovného do konca príslušného 

kalendárneho roka : 

 

 

Alikvotná časť 

parkovného                     

do konca roka 

Základ bez DPH čiastka na úhradu 

( vrátane DPH ) 

1 mesiac 1,74 2,09 € 

2 mesiace 3,47 4,16 € 

3 mesiace 5,21 6,25 € 

4 mesiace 6,94 8,33 € 

5 mesiacov 8,68 10,41 € 

6 mesiacov 10,41 12,49 € 

7 mesiacov 12,15 14,58 € 

8 mesiacov 13,89 16,67 € 

9 mesiacov 15,62 18,74 € 

10 mesiacov 17,36 20,83 € 

11 mesiacov 19,09 22,91 € 

12 mesiacov 20,83 25,00 € 

 

 

Poznámky:  

 

1. Parkovanie v parkovacej zóne UNIZA Veľký Diel, VC ŽU a UVP ŽU je spoplatnené počas 

pracovných dní od 07:00 h do 19:00 h.  

V parkovacej zóne Ubytovacie zariadenie Veľký Diel je parkovanie spoplatnené nonstop, t.j.  

24 hodín. 

      Poplatok za parkovné pre zamestnancov, nájomníkov a študentov denného doktorandského    

      štúdia parkovísk Veľký Diel na kalendárny rok  2019 sa uhrádza bezhotovostne od 7.1.2019  

      vopred, prevodom na bankový účet UNIZA – číslo v tvare IBAN:  

      SK68 8180 0000 0070 0008 0778, špecifický symbol: osobné číslo zamestnanca, variabilný  

      symbol 1111. Do poznámky pre prijímateľa žiadame uviesť : meno, priezvisko EČV!  

      

      Postup pri úhrade poplatku za parkovné pre zamestnancov parkovacej zóny UZ Veľký   

      Diel bude rovnaký vrátane uvedenia špecifického symbolu. Variabilný symbol : 2222   

      Do poznámky pre prijímateľa uvedú: meno, priezvisko, EČV.   

 

     Nájomníci UZ Veľký Diel pri platbe neuvedú špecifický symbol, variabilný symbol :  

     číslo faktúry a do poznámky uvedú 17 miestne číslo vydanej „karty“. 

 

2. Až na základe prijatej platby bude zamestnancovi / dennému doktorandovi  vystavená faktúra.    

    Platba za parkovné musí byť pripísaná na účet UNIZA najneskôr 5 pracovných dní pred  

    uplynutím termínu 31.1.2019.  



    Poplatok za parkovné pre parkovaciu zónu UZ Veľký Diel – ubytovaní študenti, budú  

    uhrádzať mesačný poplatok za parkovné cez elektronickú registračnú pokladňu (  ERP ) 

    v bloku DE-DF. Nájomcovia, študenti a zamestnanci budú v rámci skúšobnej prevádzky  

    počas januára 2019 parkovať bezplatne.   

    K 1.2.2019 záujemcovia o parkovné budú postupovať nasledovne: 

1. Žiadateľom podpísaná a kvestorom schválená žiadosť o zaplatenie parkovného  

    ( Príloha č. 4 Smernice  o prevádzke parkovísk ..) doručená na OE. U ubytovaných  

    študentov  na UZ Veľký Diel  doručená na sekretariát riaditeľa UZ Veľký Diel.    

    Nájomcovia zároveň osobitne požiadajú aj  o vystavenie „ karty“. 

2. OE vystaví fa a doručí ju žiadateľovi / nájomcovi na úhradu. 

3. Žiadateľ pri úhrade postupuje podľa vyššie uvedených informácií okrem nájomcov. 

4. Po pripísaní sumy na účet UNIZA bude „karta“ automaticky aktivovaná. 

 

3. Pri neuhradení poplatku alebo nezáujme o túto službu bude aktivácia týchto zariadení  

    k 1.2. 2019 zablokovaná. 

 

4. Dôvody vrátenia zaplateného ročného parkovného a vrátenia čipovej parkovacej karty  

    ( ČPK ) a bezkontaktného diaľkového ovládania ( BDO = Rf tag ) prípadne „ karty „: 

1. Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca s UNIZA alebo ukončenie denného 

doktorandského štúdia študenta. 

2. Vrátenie alikvotnej časti za nevyužité parkovné z vyššie uvedeného dôvodu je len na základe 

písomnej žiadosti schválenej kvestorom. 

 

 

Cenník bol schválený kolégiom rektora dňa 3.12.2018 

 

Cenník nadobúda platnosť  dňom podpisu kvestora                dňa 19.7.2019       podpis................. 

 

Cenník nadobúda účinnosť od 1.9.2019.  


