Prečo sa stať členom SPA
Slovenská parkovacia asociácia bola založená v roku 2005 a združuje právnické
spoločnosti, ktoré sa venujú riešeniu parkovania na Slovensku. Jej sídlo je v Žiline na ulici
Košická 2 a má celoslovenskú pôsobnosť.
Hlavným zámerom Slovenskej parkovacej asociácie ďalej len (SPA) je:
1.

Združovanie a spolupráca medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie

parkovacích služieb, orgánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami
o parkovanie a garážovanie.
2.

Umožňuje členom vzájomnú podporu pri právnych, obchodných či odborných

otázkach.
3.

Dôležitou úlohou, ktorou sa SPA zaoberá je vytváranie vhodných podmienok pre

účinnú

spoluprácu

medzi

orgánmi

miest

a

obci,

investormi,

dodávateľmi

a

prevádzkovateľmi parkovísk a parkovacích objektov.
4.

SPA je oprávnená vykonávať činnosti, opatrenia a obchodné aktivity, ktoré pomôžu

pri dosahovaní jej cieľov.
Medzi hlavné prednosti SPA patrí

spolupráca so zahraničnými parkovacími

združeniami. Spolupráca je zabezpečená prostredníctvom Európskej parkovacej
asociácie (EPA), ktorej sme riadnym členom. EPA nám ponúka odborné stretnutia so
zahraničnými parkovacími asociáciami, stretnutia na kongresoch, kde sa stretávame so
zahraničnými partnermi a vymieňame si skúsenosti. Spolupráca so zahraničnými
parkovacími spoločnosťami nám poskytuje nové možnosti riešenia parkovania a neustále
zdokonaľovanie a zlepšovanie parkovacieho systému na Slovensku.
Slovenská parkovacia asociácia vydala publikácie v knižnej podobe s názvom
„Mestská parkovacia politika“, „Mestská parkovacia politika – realizácia cieľov“,
„Mestská parkovacia politika – ciele a postupy riešenia, súbornú publikáciu s názvom
Mestská parkovacia politika – stratégia riešenia (2014), Výkladový slovník termínov
o parkovaní a doprave /slovensko-anglický/anglicko-slovenský (2015)/. Sú tu zhrnuté
skúsenosti zo Slovenska, z EPA i z Európskej únie. Parkovaciu politiku by malo mať
spracované každé i malé mesto u nás.
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Práva a povinnosti členov
a) riadni členovia (obhospodarujú minimálne 50 parkovacích miest) majú právo
hlasovacie a byt' volení do orgánov asociácie a využívať výhody plynúce
z členstva. Možnosť výberu aj podporného členstva.
b) podporní členovia (mestá, dodávatelia parkovacích technológií) podporujú
činnosť a zúčastňujú sa na práci asociácie, nemajú však hlasovacie právo
a nemôžu byť volení do Rady asociácie. Do ostatných orgánov môžu byť volení.
c) členovia majú povinnosť pomáhať pri presadzovaní rozhodnutí asociácie,
propagovať' jej ciele a chrániť záujmy a povesť asociácie.
d) členovia majú povinnosť platiť stanovené členské poplatky včas, t.j. do 15 apríla
bežného roka alebo do 15 dní po schválení Radou asociácie.

Členské poplatky na rok 2018 /schválené VZ 30. 03. 2017/
a) riadni členovia:
1. Základné členské..............................100 eur / 1 mesiac
2. Dodatkový poplatok.........................počet parkovacích miest x 70 centov
3. Maximálna výška poplatku........... 2.000 eur/rok
b) podporní členovia:
1. Členské.............................................550 eur /rok
c) členský poplatok pre mestá (podporný člen):
1. Členské...........................................240 eur/rok

V prípade záujmu o členstvo v SPA, je potrebné vyplniť prihlášku a poslať na našu
adresu poštou. Po schválení Radou a zaplatení členského poplatku bude uverejnené
vaše logo na našej webovej stránke s prekliknutím na vašu organizáciu. Členovia
parkovacej asociácie majú výhody oproti nečlenom, sú ako prví informovaní
o pripravovaných projektoch v jednotlivých mestách a novinkách v oblasti regulácie
parkovania.
Podrobnejšie informácie nájdete na : www.spa-parking.sk
S úctou
Ing. Miroslav Lepeta v.r.
predseda SPA
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