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CENNÍK POPLATKOV ZA PARKOVANIE 
 

Platnosť od 01.03.2018 
 
 
 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská č.8, 040 11 Košice,                 
IČO: 36 601 284, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka                
č.1360/V, stanovuje tieto poplatky za parkovanie motorovými vozidlami na parkoviskách 
v priestoroch areálu spoločnosti:  
 
 

 

Poplatok za parkovanie: 
Cena v EUR* 

bez DPH 
DPH 20% 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

vjazd do objektu VÚSCH, a.s. so zotrvaním 
vozidla v objekte max. do 20 minút 

bezplatne - - 

za každých ďalších začatých 30 minút 
(nevťahuje sa na prípady poskytnutia  služby 
bezplatného parkovania) 

0,58 0,12 0,70 

v trvaní viac ako 8 hodín a max. do 24 
hodín 

9,33 1,87 11,20 

v prípade straty parkovacieho lístka 9,33 1,87 11,20 

 
 
 

Osobitné poplatky za parkovanie 
pre kategórie: 

Cena v EUR* 
bez DPH 

DPH 20% 
Cena v EUR 
vrátane DPH 

služba bezplatného parkovania  
(podmienky sú uvedené nižšie)  
 

bezplatne  - - 

pacient VÚSCH, a.s. - držiteľ preukazu ZŤP 
v rozsahu max. 360 minút (t.j. do 6 hodín)* 

bezplatne - - 

zamestnanec VÚSCH, a.s. / 1 čip na dobu 1 
roka na vstup na neverejné parkovisko 

250,- € /rok 50,00 300,00 

iné osoby a dodávatelia v obchodnom vzťahu 
s VÚSCH, a.s. / 1 čip na dobu 1 roka na 
vstup do areálu VÚSCH, a.s. 

250,- € /rok 50,00 300,00 

 
 

 
 



 
PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY  

BEZPLATNÉHO PARKOVANIA VO VÚSCH, a.s.   
 

1. VÚSCH, a.s. stanovuje tieto podmienky pre poskytnutie bezplatnej služby parkovania na  
verejných parkovacích plochách : 

 
1.1. bezplatné parkovanie na verejných parkovacích plochách VÚSCH, a.s. je pre  

oprávnené osoby podľa bodu 1.2.1. stanovené v rozsahu najviac 4 hodiny a pre  
oprávnené osoby podľa bodu 1.2.2. v rozsahu návštevných hodín, t.j. od 15,00 hod. 
do 17,00 hod. (počíta sa od vstupu na verejné parkovisko podľa údajov  na parkovacom 
lístku, ktorý vydá parkovací automat umiestnený pri vstupe do areálu, kde je uvedený 
dátum a presný čas vstupu); po uplynutí uvedenej doby je následne služba  parkovania 
spoplatnená cenami podľa Cenníka poplatkov za parkovanie VÚSCH, a.s..  

 
1.2. za oprávnené osoby na poskytnutie služby bezplatného parkovania vo VÚSCH, a.s. sa 

považujú : 
 

1.2.1. pacient VÚSCH, a.s. alebo sprevádzajúca osoba pacienta VÚSCH, a.s., ktorá má 
nárok na poskytnutie bezplatnej služby parkovania, za podmienky, že  sa preukáže 
predložením parkovacieho lístka, ktorý je potvrdený ošetrujúcim lekárom (na 
zadnej strane parkovacieho lístka musí byť uvedené: pečiatka ošetrujúceho lekára, 
interné poradové číslo pacienta); 
 

1.2.2. návšteva pacienta VÚSCH, a.s.,  ktorá má nárok na poskytnutie bezplatnej služby 
parkovania, za podmienky, že  sa preukáže predložením parkovacieho lístka, ktorý 
je potvrdený ošetrujúcim lekárom (na zadnej strane parkovacieho lístka musí byť 
uvedené: pečiatka ošetrujúceho lekára, interné poradové číslo pacienta). 
 

1.3. VÚSCH, a.s.  poveruje : 
 

- v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod. -  zamestnancov Recepcie 
(hlavný vstup do objektu VÚSCH, a.s. od ul. Ondavská) zabezpečením činností  
spojených s prijímaním úhrad za služby parkovania vrátane potvrdzovania nárokov na 
službu bezplatného parkovania; 

- v pracovných dňoch v čase od 17,00 hod. do 7,00 hod. ako aj počas sobôt a nedelí 
a štátnych sviatkov – zamestnancov Príjmovej ambulancie (bočný vstup pre sanitky 
RZP) iba so zabezpečením činností  spojených s  potvrdzovaním nárokov na službu 
bezplatného parkovania, všetky úhrady za služby parkovania  je v tomto čase možné 
realizovať iba cez platobný automat. 

 
 
V Košiciach, 28.02.2018 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Marián Albert, MBA       prof. MUDr. Mária Framkovičová, PhD. 
          podpredseda predstavenstva                    člen predstavenstva 
       Východoslovenský ústav srdcových                    Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.                     a cievnych chorôb, a.s. 

 
 

 
 
 


