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H a r m o n o g r a m 

zavedenia regulovaného parkovania, návrh zúčtovania výnosov a nákladov 

a spôsob použitia zisku z uvedenej činnosti 

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

Predkladá:                                         Návrh na uznesenie:  

Peter Dvoran                         MsZ v  Hlohovci 

primátor mesta                                   b e r i e   n a   v e d o m i e    

harmonogram zavedenia regulovaného parkovania, 

 návrh zúčtovania výnosov a nákladov a spôsob      

 použitia zisku z uvedenej činnosti. 

 

Spracoval:      

Ing. Jozef Vavro 

konateľ VaTS, s. r. o. 

  

      

Prerokované:      

Komisia ekonomická a prevodov  

majetku 7.6.2013 per rollam  

- odporučené 
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Harmonogram zavedenia regulovaného parkovania, návrh 

zúčtovania výnosov a nákladov a spôsob použitia zisku z uvedenej 

činnosti 

V zmysle uznesenia MsZ č.22, bod 4 zo dňa 25.4.2013 predkladám časový 

harmonogram zavedenia plateného parkovania a návrh zaúčtovania príjmov 

a oprávnených výdavkov súvisiacich s prevádzkou plateného parkovania, ako 

i spôsob vykázania zisku z uvedenej činnosti. 

Harmonogram 

05/2013 

 prerokovanie a odsúhlasenie umiestnenia parkovacích automatov s Pamiatkovým 

úradom 

 príprava prevádzkového poriadku 

 príprava projektu zmeny organizácie dopravy 

 príprava výberu a spracovania hotovosti z parkovacích automatov 

06/2013 

 odsúhlasenie projektu zmeny organizácie dopravy DI 

 príprava výberu dodávateľa parkovacích automatov 

07/2013 

 výber dodávateľa parkovacích automatov 

 úprava parkovacích plôch (dopravné značenie, úprava povrchu) 

08/2013 

 dodávka a osadenie parkovacích automatov  

09/2013 

 spustenie regulovaného parkovania 

 

Spôsob účtovania 

Pre účely regulovaného parkovania bude zriadený samostatný bankový účet. Na tento účet 

budú účtované všetky oprávnené finančné transakcie. Bude zriadené samostatné stredisko, 

na ktorom budú zúčtované všetky náklady a výnosy. 

Medzi oprávnené náklady/výdavky patria: 
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 vedenie bankového účtu 

 poplatky za vklad a spracovanie hotovosti – mincí 

 náklady na obstaranie parkovacích automatov (nákup, resp. prenájom) 

 náklady spojené s prevádzkou automatov – toner, papier, napájanie el. energiou 

 režijné a mzdové náklady spojené s prevádzkou regulovaného parkovania 

Medzi príjmy patria: 

 príjmy z výberu za predplatené karty 

 príjmy z výberu hotovosti v parkovacích automatoch 

Príjmy z výberu pokút za nedodržiavanie pravidiel regulovaného parkovania budú 

zúčtovávane ako príjem do mestského rozpočtu. 

 

Vykázanie zisku 

Po zaúčtovaní všetkých oprávnených nákladov a výnosov bude vyčíslený prípadný zisk, 

alebo strata z prevádzkovania regulovaného parkovania. O použití finančných prostriedkov 

z regulovaného parkovania každoročne rozhodne MsZ. 

 

V Hlohovci, 3.6.2013 

 

         Ing. Jozef Vavro 

        konateľ spoločnosti 

 


