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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
A/  s c h v a ľ u j e   
 
vyhlásenie verejného obstarávania na výber  
dodávateľa na poskytnutie služby na „Platobný 
systém parkovania prostredníctvom SMS správ 
mobilného telefónu“. 
 

 
u k l a d á  
 
zabezpečiť vyhlásenie VO 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: do konca augusta od schválenia  MZ  
      
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 

  
  



 
 

Dôvodová správa 
 

 

Služba bude zameraná na zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta 
Rožňava podľa Prevádzkového poriadku Technických služieb mesta Rožňava, prostredníctvom 
mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na 
Slovensku.  
Požadované parametre na úhradu za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS sú v nasledovnom 
rozsahu:  
- zabezpečenie platobného  systému  parkovania  prostredníctvom SMS  správ mobilného   
  telefónu,  
- zabezpečenie  systému  na  overenie  platnosti  úhrady  za dočasné parkovanie vrátane  odborného     
  zaškolenia,  
- zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby,  
- vyplatenie  súčtu  konečných  súm  za  SMS  úhradu  v  zmysle  mesačnej  štatistiky na účet  správcu    
  najneskôr  do  40 dní  po  ukončení  zúčtovacieho  mesiaca,  
- fakturácia   odmeny   za   poskytnutie    služieb    dodávateľom  -  príloha   k   faktúre:   
  výstup  z databázových  štatistík poskytovanej služby.  
- základná časová jednotka - tarifikácia: 1 hodina  
- výška úhrady: 0,50 Eur/hodina za jedno motorové vozidlo  
- čas spoplatnenia: pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod. 
- čas spoplatnenie: sobota od 7.00 hod do 12.00 hod.  
- systém  musí  rozlišovať  čas, počas  ktorého  sa  platí   úhrada   za    dočasné   parkovanie   podľa        
  Prevádzkového  poriadku  Technických  služieb  mesta  Rožňava  na   dni   Pondelok  až  Piatok  v     
  čase   07.00  do 16.00 hod.  a  sobotu  od  7.00 hod.  do  12.00 hod.  Mimo  prevádzkovej  doby  je    
  spoplatnenie  prostredníctvom  SMS neprípustné,  
- potvrdenie  zaplatenia  úhrady  prostredníctvom  spätnej  SMS  správy,  
- servisná  SMS  komunikácia,  vrátane  notifikácií  expirácie  už  realizovanej  úhrady.  

 
Komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK pri  Mestskom zastupiteľstve v  Rožňave  po prerokovaní  

materiálu dňa 22.05.2013 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváli vyhlásenia súťaže cez verejné 
obstarávanie na výber prevádzkovateľa systému, ktorý umožní objednanie a platenie parkovacích miest 
na území mesta cez SMS.  
 

Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave po prerokovaní 
materiálu dňa 11.06.2013 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob parkovania 
prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu a súčasne navrhuje, aby súčasťou dodávky služby bolo 
dopravné značenie systému parkovania, informačné tabule s návodom na poskytnutie služby, predajné 
miesta na parkovacie lístky.  (predajne miesta na parkovacie lístky : TIC, stánky PNS, ubytovacie 
zariadenia.. - po dohode s prevádzkovateľmi) 
 

Komisia  cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave po 
prerokovaní materiálu  dňa 11.06.2013 „Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ 
mobilného telefónu“,  nedoporučuje schváliť predložený materiál.  
 

Komisia finančná, podnikateľskej a správy mestského majetku pri  Mestskom zastupiteľstve v 
Rožňave  po prerokovaní predloženého materiálu dňa 19.06.2013 odporúča mestskému zastupiteľstvu  
schváliť zámer uskutočnenia výberu dodávateľa na poskytnutie služby na „Platobný systém parkovania 
prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu“. 



 


