Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové
potvrdenia parkujúcim vodičom v meste Púchov
o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

1) Po kliknutí na aktívny odkaz na stránke www.puchov.sk v informačnej zóne SMS
parking sa parkujúci dostáva do sekcie, prostredníctvom ktorej je schopný sledovať
svoje úhrady státia/parkovania cez SMS a zároveň si vytlačiť potvrdenie o ich úhrade.
2) V prvom kroku je potrebné sa prihlásiť a to zadaním mobilného čísla v stanovenom
tvare a zároveň vložením overovacieho kódu, ktorý má každý parkujúci
v obsahu SMS potvrdenia vo svojom mobile.
3) Po úspešnom prihlásení sa zobrazí chronologicky usporiadaný prehľad úhrad
v tabuľke s uvedením ich jednotlivých detailov a statusom.
4) V prípade potreby si záujemca môže potvrdenie vytlačiť jednoduchým kliknutím na
príkaz „Vytlačiť“ v pravom stĺpci tabuľky pri zvolenej úhrade.
5) Zadaním príkazu na vytlačenie sa zobrazí potvrdenie a výzva na samotné uskutočnenie
tlače potvrdenia.
6) Po vytlačení sa kliknutím na tlačidlo „Naspäť“ vráti do predchádzajúceho zoznamu
úhrad, kde môže opäť zvoliť potrebnú úhradu pre vytlačenie jej potvrdenia.
7) Následne sa zmení i status úhrady – SMS parkovacieho lístka na „vytlačený“
s aktuálnym dátumom.
8) V prípade potreby prehľadu daňových dokladov o parkovnom, ktorých tlač už bola
realizovaná, cestujúci môže zvoliť zoznam „Daňové doklady“, čím sa dostane do ich
prehľadu. Ten zodpovedá stavu vytlačených SMS úhrad parkovného, respektíve SMS
parkovacích lístkov.
9) Opäť je možné zadať vytlačenie potvrdenia.
10) Po skončení práce je potrebné sa odhlásiť zadaním príslušného príkazu priamo na
stránke, čím sa užívateľ dostane opäť do sekcie prihlasovania sa.

Základným pravidlom služby SMS parkovného je:
Ak nemáte potvrdenú úhradu prostredníctvo SMS v mobile cez doručenú SMS správu,
ktorá potvrdzuje úhradu na zadefinovaný čas trvania parkovania v spoplatnenej
zóne/okruhu, NEPARKUJTE TAM! Vyhnete sa pokutám a nepríjemnostiam pri
vysvetľovaní príslušníkom mestskej polície.
Alternatívne je možné použiť pre úhradu parkovného parkovací automat prípadne si
zakúpiť parkovaciu kartu.

