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spoločnosti
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1 Všeobecné ustanovenia
1.1 Využívanie garáží, resp. odstavných plôch (ďalej len ako „Parkovacia zóna“) je prípustné len po
uzatvorení Zmluvy o využívaní odstavných plôch. Zmluva o využívaní odstavných plôch sa uzatvára
medzi Letiskom Viedeň akciová spoločnosť ako majiteľom (ďalej len ako „FWAG“) na jednej strane a
používateľom (osobou parkujúcou za poplatok alebo osobou parkujúcou dlhodobo)1 parkovacej zóny
(ďalej len ako „Používateľ“) na druhej strane. Osoby parkujúce za poplatok uzatvoria krátkodobú
Zmluvu o využívaní odstavných plôch prostredníctvom oprávnenia na vjazd (ako napr. vytiahnutie
parkovacieho lístka) alebo v prípade online rezervačného systému prostredníctvom doručenia
potvrdenia o rezervácii zo strany spoločnosti FWAG, osoby parkujúce dlhodobo uzatvoria písomnú
Zmluvu o využívaní odstavných plôch (Zmluva o dlhodobom parkovaní).
1.2 Zmluva o využívaní odstavných plôch nespadá do ustanovení zákona upravujúceho vzťah medzi
prenajímateľom a nájomcom (Mietrechtsgesetz, MRG).
1.3 Každý používateľ sa uzatvorením zmluvy o využívaní odstavných plôch podrobí týmto Podmienkam
parkovania. V prípade odmietnutia ustanovení obsiahnutých v týchto Podmienkach parkovania je
bezplatný výjazd možný vtedy, ak sa uskutoční do 5 minút od vjazdu (neplatí pre používateľov online
parkovania).

2 Predmet zmluvy
2.1 Používateľ nadobúda uzatvorením Zmluvy o využívaní odstavných plôch oprávnenie na odstavenie
vozidla, ktoré je bezpečné pri premávke a prevádzke, na označenej voľnej a vhodnej odstavnej ploche;
musia sa pritom striktne dodržiavať existujúce obmedzenia (napr. rezervácie alebo obmedzená doba
odstavenia).
2.2 Právo na odstavenie vozidla na určitej odstavnej ploche vzniká len pri výslovnej písomnej dohode
so spoločnosťou FWAG.
2.3 Poskytnutie poistnej ochrany a stráženie vozidla, jeho príslušenstva a príslušných predmetov
nachádzajúcich sa vo vozidle alebo vecí dopravených na parkovaciu zónu spolu s vozidlom nie je
predmetom zmluvy.

1

Osoby parkujúce za poplatok: samotný priebeh parkovania sa platí väčšinou nezávisle od dĺžky
jeho trvania. Osoby parkujúce dlhodobo: uzatvorí sa písomná Zmluva o využívaní odstavných plôch
(Zmluva o dlhodobom parkovaní) a poplatok za parkovanie sa uhradí raz za mesiac.
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3 Ustanovenia o zodpovednosti
3.1 Spoločnosť FWAG neručí žiadnym spôsobom za konanie tretích osôb, ani v prípade krádeže,
vlámania, poškodenia, atď., nezávisle od toho, či sa tieto tretie osoby zdržiavali v parkovacej zóne
oprávnene alebo neoprávnene. Spoločnosť FWAG ručí za materiálne škody, ktoré vzniknú v dôsledku
prevádzkovej poruchy zariadenia a za ostatné materiálne škody len vtedy, keď boli úmyselne alebo v
dôsledku hrubej nedbanlivosti spôsobené zo strany spoločnosti FWAG alebo pomocných síl.
3.2 Spoločnosť FWAG ďalej neručí za škody, ktoré nepriamo alebo priamo zapríčiní vyššia moc,
obzvlášť prírodné živly.
3.3 Prípadné škody na zariadeniach alebo iných vozidlách spôsobené používateľom je nutné
bezodkladne a pred výjazdom hlásiť spoločnosti FWAG pri pokladni parkovacieho domu č. 4; to isté
platí pre škody zistené na vlastnom vozidle.

4 Poplatky za parkovanie, omeškanie s platbou
(neplatí pre online parkujúcich)
4.1 Príslušná platná tarifa je zverejnená na výveske.
4.2 Osoby parkujúce za poplatok môžu vyjsť po zaplatení poplatku za parkovanie v pokladni, v
automatickej parkovacej platobnej stanici alebo vo výjazdovom termináli (neplatí pre online
parkujúcich). Ak sa výjazd uskutoční do 5 minút od vjazdu, napríklad z dôvodov podľa bodu 1.3, je
možné vyjsť bezplatne (tolerancia na prejazd). Osoby parkujúce dlhodobo uskutočnia výjazd pomocou
karty s príslušným oprávnením (karta pre dlhodobé parkovanie).
4.3 Po zaplatení poplatku za parkovanie má používateľ k dispozícii 10 minút na vyzdvihnutie svojho
vozidla až do prechodu výjazdovou závorou (tolerancia na výjazd). V prípade oneskoreného výjazdu je
nutné zaplatiť čas prekračujúci zaplatenú dobu parkovania.
4.4 V prípade, že bude vozidlo odstavené neprerušene na časové obdobie dlhšie ako 30 dní, je
používateľ povinný oznámiť spoločnosti FWAG svoje kontaktné údaje (meno, adresu, telefónne číslo,
atď.); v opačnom prípade je spoločnosť FWAG oprávnená vyúčtovať za pátranie vzniknuté výdavky.
4.5 V prípade omeškania s platbou zo strany používateľa sa pokladá za dohodnuté naúčtovanie úrokov
z omeškania p. a. vo výške 12 % plus príslušné náklady v zmysle § 1333 ods. 2 ABGB (rakúskeho
všeobecného občianskeho zákonníka) (predovšetkým však náklady súvisiace s upomienkami,
zisťovaním informácií a náklady na zaplatenie právnických služieb).

5 Maximálna doba parkovania, odstránenie vozidla
5.1 Maximálna doba parkovania je 30 dní, pokiaľ nebolo dohodnuté inak (napríklad Zmluva o
dlhodobom parkovaní).
5.2 Spoločnosť FWAG je oprávnená z parkovacej zóny odstrániť a následne uschovať, resp. nechať
odstrániť a uschovať odstavené vozidlo na náklady a riziko používateľa v tom prípade, ak
• uplynie maximálna doba parkovania, pokiaľ predtým bolo používateľovi alebo majiteľovi povolenia
vozidla doručené písomné oznámenie, resp. ak bolo toto oznámenie neúspešné alebo ho nebolo
možné doručiť, alebo ak
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splatný poplatok za parkovanie prekročí pravdepodobnú hodnotu vozidla (nízka hodnota); alebo
ak vozidlo pre vytekanie pohonných hmôt, iných kvapalín alebo pár alebo pre iné ‐ predovšetkým
bezpečnostné ‐ nedostatky ohrozuje alebo bráni prevádzke garáže;
• nie je schválená prevádzka vozidla alebo ak počas doby odstavenia vozidlu uplynie schválenie na
prevádzku (napr. ak chýba alebo ak vypršala platnosť známky o vykonaní kontroly );
• vozidlo v rozpore s premávkou zaberá vyhradenú odstavnú plochu alebo ak na tejto ploche
prekáža – predovšetkým vtedy, ak by bolo odtiahnutie v súlade so StVO (Pravidlami cestnej
premávky) ‐, napr. miesto pre zdravotne postihnutých alebo iné rezervované odstavné plochy.

•

Spoločnosť FWAG môže v prípadoch podľa bodu 5.2 vozidlo do určitej miery premiestniť a v prípade
potreby zabezpečiť aj v rámci parkovacej zóny tak, aby s ním používateľ bez pomoci spoločnosti FWAG
nemohol odísť a môže používateľovi naúčtovať vzniknuté náklady.
5.3 V prípade, že
• vozidlo bude odstavené v rozpore so Zmluvou,
• vozidlo nebude odstavené v rámci vyznačenej odstavnej plochy alebo bude odstavené mimo nej,
• odstavené vozidlo bude ohrozovať tretie osoby,
• vozidlo bude zaberať väčšiu odstavnú plochu ako je vyznačená,
• bude prekročená prípustná doba odstavenia,
je spoločnosť FWAG oprávnená vozidlo premiestniť alebo nechať premiestniť, prípadne ho zabezpečiť
tak, aby s ním používateľ nemohol odísť bez asistencie spoločnosti FWAG a je oprávnená vyúčtovať
používateľovi vzniknuté náklady.
5.4 Až do odstránenia vozidla z parkovacej zóny prináleží spoločnosti FWAG okrem nákladov na
odstránenie a následné uschovanie vozidla odplata v súlade s tarifami za odstavenie vozidla.

6 Regulačné predpisy
6.1 Používateľ sa zaväzuje odstaviť vozidlo v rámci adekvátne vyznačenej voľnej a vhodnej odstavnej
plochy, ktorá nie je osobitne vyhradená (ako napr. parkovacie miesto pre zdravotne postihnutých
alebo inak rezervované odstavné plochy), náležite ho zabezpečiť, uzavrieť a potom bez omeškania
opustiť parkovaciu zónu. Výslovne upozorňujeme na dôsledky vyplývajúce z bodu 5.
6.2 V záujme hladkej prevádzky je nevyhnutné uposlúchnuť príkazy spoločnosti FWAG alebo osôb,
ktoré spoločnosť FWAG poverila.
6.3 V parkovacej zóne platia Pravidlá cestnej premávky (StVO) v znení neskorších predpisov. Je nutné
dodržiavať predpísanú obmedzenú rýchlosť.
6.4 Vyznačené odstavné plochy pre zdravotne postihnutých môžu využívať výlučne zdravotne
postihnuté osoby s platným a dobre viditeľným preukazom ŤZP v súlade s § 29b StVO (Pravidiel
cestnej premávky).
6.5 Je zakázané:
• fajčiť a používať oheň a otvorené svetlo,
• odstaviť a uskladňovať predmety akéhokoľvek druhu, predovšetkým horľavé a výbušné látky,
• vojsť a odstaviť osobné vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn,

Stav 04/2019

•
•
•

•
•
•

vykonávať údržbové, čistiace a opravné práce, predovšetkým čerpať palivo, nabíjať batérie a
vypúšťať chladiacu kvapalinu,
nechať dlhšie bežať motor, skúšať motor a trúbiť,
zaparkovať vozidlo s netesným prevádzkovým systémom (najmä systémom naplneným
pohonnými látkami, olejom alebo inými kvapalinami) alebo s inými nedostatkami relevantnými z
hľadiska bezpečnosti,
odstaviť vozidlo bez ŠPZ alebo bez umiestnenej náhradnej ŠPZ a/alebo bez príslušného povinného
zmluvného poistenia,
distribuovať reklamný materiál bez písomného súhlasu spoločnosti FWAG,
jazdiť v parkovacej zóne na skejtborde, skútri alebo inline korčuliach, atď.

7 Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka alebo karty pre
dlhodobé parkovanie
7.1 Parkovací lístok, resp. kartu pre dlhodobé parkovanie je nutné starostlivo a náležite uschovať.
Riziko poškodenia alebo straty znáša používateľ.
7.2 Ak by pre poškodenie stratila karta pre dlhodobé parkovanie svoju funkciu, je spoločnosť FWAG
oprávnená vyúčtovať si vzniknuté náklady, v prípade parkovacieho lístka aj vyúčtovať vzniknutý
parkovací poplatok.
7.3 Stratu parkovacieho lístka, resp. karty pre dlhodobé parkovanie je nutné bezodkladne oznámiť
spoločnosti FWAG; osoba, ktorá ich vyzdvihne, sa musí legitimovať a predložiť doklady od vozidla. V
prípade straty parkovacieho lístka je nutné uhradiť paušálny poplatok za parkovanie vo výške 250,‐
Eur a administratívny poplatok vo výške 25,‐ Eur.

8 Zádržné právo
8.1 Na zabezpečenie svojich požiadaviek na odplatu a všetkých požiadaviek voči používateľovi
vzniknutých v súvislosti s parkovaním prináleží spoločnosti FWAG zádržné právo na privezené vozidlo.
8.2 Z dôvodu zaistenia zádržného práva môže spoločnosť FWAG vhodnými prostriedkami zabrániť
odstráneniu vozidla (imobilizácia). Uplatneniu zádržného práva možno zabrániť peňažnou zárukou.

9 Správanie sa v prípade požiaru
9.1 V prípade požiaru alebo čmudu je nutné stlačiť tlačidlo požiarneho hlásiča a upovedomiť požiarny
zbor (122). Hlásenie musí obsahovať nasledujúce údaje: KDE horí (prístupové cesty), ČO horí (budova,
auto), KOĽKO je zranených, KTO volá (meno). Je nutné všímať si príslušné umiestnené informačné
tabule „Správanie sa v prípade požiaru“.
9.2 Ak je to nevyhnutné a možné, je nutné varovať ohrozené osoby a evakuovať zranených, resp.
bezvládnych.
9.3 Ak je to za dodržania vlastnej bezpečnosti možné, je nutné podniknúť pokus o uhasenie vhodným
hasiacim prístrojom, v opačnom prípade je nevyhnutné čo najrýchlejšie opustiť peši parkovaciu
zónu.
9.4 V prípade požiaru nepoužívajte výťahy!
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10 Videozáznamy
10.1 Spoločnosť FWAG využíva na účely ochrany samotného objektu (parkovacej zóny)
monitorovanie kamerovými systémami, ktoré je prevádzkované v súlade s ustanoveniami Zákona o
ochrane osobných údajov 2000 (DSG 2000).
10.2 Videozáznamy neslúžia výlučne na stráženie vozidla (pozri bod 2.3) a nie sú dôvodom na ručenie
zo strany spoločnosti FWAG (pozri bod 3).
10.3 Spoločnosť FWAG je oprávnená údaje z videozáznamov použiť v zákonnom rozsahu
(v súlade s definíciou § 4 r. 8 DSG 2000).
10.4 Používatelia nie sú v súlade so Zákonom o ochrane údajov 2000 (DSG 2000) oprávnení získať
videozáznamy. Spoločnosť FWAG je však pri odôvodnenom podozrení z trestného konania
vyžadujúceho úradné sledovanie oprávnená poskytnúť údaje z videozáznamov príslušnému orgánu (v
rámci prípravného konania začatého na základe oznámenia alebo na základe upozornenia
používateľa).

11 Miesto plnenia a sídlo súdu
11.1 Sídlo súdu je Viedeň.
11.2 Výlučným sídlom súdu je vecne príslušný súd pre 1010 Viedeň (Innere Stadt).
11.3 Zmluvné strany sa dohodli na výlučnom uplatnení rakúskeho práva s vylúčením
kolíznych noriem, ako aj Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a
nariadenia RÍM‐I.

12 Salvátorská klauzula
Ak bude niektoré z ustanovení neúčinné, nebude tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných
ustanovení týchto Podmienok parkovania. Prípadné neúčinné ustanovenie sa nahradí prípustným
ustanovením, ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu zámeru pôvodného ustanovenia.

13 Preklady
Tieto Podmienky parkovania sú vytvorené v nemeckom jazyku, ktorý je vo všetkých prípadoch v
súvislosti s týmito Podmienkami záväzný. Každá verzia týchto Podmienok parkovania v inom jazyku
slúži len na jednoduchšie porozumenie a nemá žiadny právny účinok. Za účelom objasnenia má
nemecká verzia týchto Podmienok parkovania prednosť pred každou ďalšou jazykovou verziou týchto
Podmienok parkovania.
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