Zmluva o postúpení práv a povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému
uzatvorenej dňa 07.02.2005

I.
Zmluvné strany
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Sídlo:
Biela 6, 811 01 Bratislava
IČO:
35 738 880
DIČ:
2020270010
IČ DPH:
SK2020270010
Zastúpený: JUDr. Anna Bujalková, prokuristka spoločnosti
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 16570/B
(ako „Postupca“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
2020372596
DIČ:
IČ DPH:
SK2020372596
Zastúpený: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. – primátor
(ako „Postupník“)
a
Jaroslav Červenka - CP RETURN
Miesto podnikania: P. Horova 1, 841 07 Bratislava
36 925 489
IČO:
DIČ:
1027485052
IČ DPH:
SK1027485052
(ako „Prevádzkovateľ parkovacieho zariadenia“)
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II.
Účel zmluvy
II.1 Postupca a prevádzkovateľ parkovacieho zariadenia uzatvorili dňa 07.02.2005 Zmluvu
o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému, ktorej predmetom je záväzok
prevádzkovateľa parkovacieho zariadenia dodávať poskytovateľovi IPS (postupcovi) údaje
o stave obsadenosti jeho parkovacieho zariadenia a záväzok poskytovateľa IPS (postupcu)
zabezpečiť inštaláciu a vlastnú prevádzku IPS a spracovanie údajov prevádzkovateľa
parkovacieho zariadenia v IPS, za podmienok dohodnutých v Zmluve.
II.2
Účelom tejto zmluvy je postúpenie práv a povinností poskytovateľa IPS vyplývajúcich
zo Zmluvy špecifikovanej v bode II. 1, z postupcu na postupníka v zmysle § 524 až § 532
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

III.
Predmet zmluvy
III.1 Touto Zmluvou postupuje Postupca Postupníkovi práva a pohľadávky, povinnosti aj
záväzky Poskytovateľa IPS vyplývajúce zo Zmluvy špecifikovanej v bode II.1 tejto zmluvy.
III.2 Postupník preberá v plnom rozsahu všetky práva a pohľadávky, povinnosti a záväzky
Poskytovateľa IPS zo Zmluvy špecifikovanej v bode II.1 tejto zmluvy.
III.3 Postupník vyhlasuje, že berie na vedomie postúpenie práv a pohľadávok postupcu
vyplávajúcich zo Zmluvy špecifikovanej v bode II.1 tejto zmluvy.
III.4 Postupník taktiež vyhlasuje, že súhlasí s postúpením práv a záväzkov postupcu
vyplývajúcich zo Zmluvy špecifikovanej v bode II.1 tejto zmluvy.

IV.
Záverečné ustanovenia
IV.1 Na základe tejto zmluvy Postupca odovzdá Postupníkovi najneskôr do troch
pracovných dní po podpise tejto zmluvy jedno originálne vyhotovenie (alebo notársky
overenú fotokópiu originálu) Zmluvy špecifikovanej v bode II. 1 tejto zmluvy aj s prílohami.
IV.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží
postupca, jeden rovnopis obdrží prevádzkovateľ parkovacieho zariadenia a dve vyhotovenia
obdrží postupník.
IV.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a ostatných právnych predpisov.
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IV.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami všetkých
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zmluvy
zabezpečuje postupník.
IV.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, túto zmluvu
neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a konajú bez právneho
a skutkového omylu. Tieto skutočnosti potvrdzujú svojím podpisom.

Postupca
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.:

Postupník
Hlavné mesto SR Bratislava

v.r.
...................................
JUDr. Anna Bujalková
prokuristka spoločnosti

v.r.
...................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

v Bratislave dňa 29.10.2014

v Bratislave dňa 30.10.2014

Prevádzkovateľ parkovacieho zariadenia
Jaroslav Červenka - CP RETURN
v.r.
...................................
Jaroslav Červenka
V Bratislave dňa 26.6.2014
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