DODATOK Č. 1
K RÁMCOVEJ ZMLUVE Č.

MAGTSOP/R1PP2/2021

O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasi, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade
s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďaiej ien „Dodatok č. 1“)
medzi zmiuvnými stranami
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidio:
Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
zastúpenie;
ing. Tatiana Kratochviiová, 1. námestníčka primátora poverená na základe Podpisového
poriadku platného od 15. 3. 2022
DIČ:
2020372596
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN):
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
(ďalej len „Objednávater alebo „Hlavné mesto")

a
Dodávateľ:

^
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k

METRO Bratislava a.s.
SIUII.
šidlo:

I
Č
O

r
/

štati
štatutárni
zástupcovia:

DIČ
IČDPH:
bankové spojenie:
čislo účtu (IBAN):
zápis:

Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava
35 732 881
ing. arch. Michala Kozáková, predsedníčka predstavenstva a Mgr. Albin Mráz, člen
predstavenstva
2020268910
SK2020268910
Československá obchodná banka, a.s.
SK78 7500 0000 0040 0809 4126
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1575/B

(ďalej len „Dodávateľ' alebo „Spoločnosť")
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany" alebo v singulári „Zmluvná strana“)

1.

2.

1.

2.

Článok I
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.07.2021 Rámcovú zmluvu o spolupráci a poskytnutí služieb (ďaiej ien „Zmluva"),
predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa poskytovať pre Hlavné mesto služby výkonu inžinierskej činnosti
a projektového manažmentu na projektoch parkovacích domov v Bratislave, špecifikovaných v jednotlivých
prílohách Zmluvy.
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením či. XII, bodu 4. Zmluvy z dôvodu rozšírenia počtu riešených
parkovacích domov v Bratislave, dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:
Článok II
Predmet Dodatku č. 1
Zmluvné strany sa dohodil, že znenie čl. il. bod 1. písm. d) sa v celosti nahrádza novým znením, ktoré znie:
,,ď) zabezpečiť podklady a prieskum y potrebné pre zadanie Projektov".
Zmluvné strany sa dohodli, že sa na konci či. ii. bodu 1. pism. g), dopĺňa nový text, ktorý znie:

„prípadne zabezpečiť dokumentáciu potrebnú pre zmenu územného plánu".
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. II. bod 1. pism. o) sa v celosti nahrádza novým znením, ktoré znie:

,,o) vypracovať zadanie a zabezpečiť verejné obstarávanie pre naprojektovanie a realizáciu Projektov doťiodnutýcti
Zmluvnými stranami,“.
4.

Zmluvné strany sa dotiodli, že znenie čl. II. bod 1. pism. p) sa v celosti natirádza novým znením, ktoré znie:
,,p) zabezpečiť prípravu územia ak je to nevytinutné a Zmluvné strany sa na tom dohodnú,“.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa na konci čl. II bod 1. dopĺňa nové pism. q), ktoré znie:
„q) ďalšie činnosti uvedené v tejto Zmluve, prílohe Zmluvy alebo v zmysle písomného pokynu Hlavného mesta
udeleného v rozsahu povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, v prípade, ak takéto činnosti táto Zmluva
alebo prílohy nezahrňujú.“.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa za Prílohu č. 4 Zmluvy vkladajú nové Prílohy č.
charakterizované v čl. III. bode 2. Dodatku č. 1 a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú prílohu.

1.
2.

3.
4.

5.

5 až 12 Zmluvy, bližšie

Článok III.
Záverečné ustanovenia
Ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú nezmenené a v celomrozsahu v platnosti.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné Prílohy Zmluvy:
Príloha č. 5: P-D Bebravská
Príloha č. 6: P-D Saratovská
Príloha č, 7: P-D Studenohorská
Príloha č, 8: P-D Woikrova
Príloha č. 9: P-D Závadská
Príloha č. 10: P+R Černyševského
Príloha č. 11 P+R Zoo
Príloha č. 12 P+R Zlaté piesky
Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre Objednávateľa a dva (2) pre Dodávateľa.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili a porozumeli mu, túto uzatvorili slobodne a
vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom Zmluvy potvrdzujú svojim vlastnoručným
podpisom.
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V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Dodávateľ:
METRO Bratislava a.s.

Ing. Tatiana Kratochviiová
1. námestníčka primátora
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Ing. arch. Michala Kozákov^
predsedníčka predstavenstvá
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Mgr. Albín Mráz
člen predstavenstva

^

Príloha Č.5
PARKOVACÍ DOM ■ P-D Bebravská (ďalej len „Projekt”)
1. PREDMET A ROZSAH STAVBY
Predmetom je výstavba parkovacieho domu na Bebravskej ui. s kapacitou 160 parkovacich miest v k.ú. Vrakuňa
(870293), obec Bratisiava-Vrakuňa, na pozemkoch, parcely KN-C .č, 3692/2; 3692/3; 3692/4; 3692/5, vedené na liste
vlastníctva LV 5014; LV 1095, parcela KN - E 281/1 zapísaná na LV 1, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej
lokalite.
Riešené miesto aktuálne slúži ako parkovisko s kapacitou približne 105 parkovacích miest. Vo frekventovaných časoch
ráno aj podvečer je takmer plné, rovnako ako priľahlé ulice medzi bytovými domami.
Cieľom je výstavba dvojpodlažného nadzemného parkovacieho domu, ktorý má zabezpečiť dostatok parkovacich miest
pre obyvateľov danej lokality a sprehľadnenie organizácie statickej dopravy v tomto verejnom priestore a súčasne
odstránenie neorganizovaného parkovania vozidiel na okolitých uliciach a plochách.
Parkovací dom, ktorý tu mesto navrhuje postaviť, obyvateľom prinesie komfort a zhromaždením áut pod jednu strechu
výrazne dá do poriadku verejný priestor.
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o
obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore, tjpravou parkovania by zároveň pri blízkych
zariadeniach a škole mohli vzniknúť bezpečné drop off zóny na vyloženie tovaru či nástup deti. Celý priestor ešte viac
zveľadí aj plánovaná revitalizácia blízkeho parčíku s novými stromami, lavičkami, kaviarňou či mobiliárom pre deti a
osvetlením.
Rozsah stavby:
Zastavaná plocha objektu: 1 703 m^ (rozmer cca 23 m x 91 m)
Počet parkovacích státí:
160

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy
Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 32 551,- EUR (slovom tridsaťdvatisic päťstopäťdesiatjeden eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 160
státí

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Príeskumy (predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur bez DPH

4 3 4 x 4 0 = 17 360,-

15191,-

32 551,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200 ,- EUR bez DPH (slovom
sedemtisíc dvesto eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:

sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o,, Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 a 2021100,
sumu 2.455,12 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021050 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločností EKOJET, s.r.o.. Tehelná 19,
Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický
prieskum, faktúra č. 220107,
sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o.. Klincová 35, Bratislava,
IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť
faktúry č. 2202021.

Príloha Č.6
PARKOVACÍ DOM ■ P-D Saratovská (ďalej len „Projekt")
1. PREDMET A ROZSAH STAVBY
Predmetom je výstavba Parkovacietio domu na ul. Saratovská, s kapacitou 194 parkovacícti miest, k.ú. Dúbravka
(806099), obec Bratislava-Dúbravka, na pozemku parcela KN-C č. 3343 vedená na liste vlastníctva LV 847, s cieľom
zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.
Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na
riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť %, v noci
je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené. Mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu
pre 194 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou.
Cieľom je výstavba viacpodlažného nadzemného parkovacieho domu (s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou
výškou) . ktorý má zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre obyvateľov danej lokality a sprehľadnenie organizácie
statickej dopravy v tomto verejnom priestore a súčasne odstránenie neorganizovaného parkovania vozidiel na okolitých
uliciach a plochách.
Zachovaný bude priestor zelene, kde budú pod korunami stromov umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady.
Parkovací dom bude pôsobiť ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou.
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o
obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.
Rozsah stavby:
Zastavaná plocha objektu: 2 925 m® (rozmer 33,5 m x 93,5 m)
Počet parkovacich státí:
194

2.

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 31 805,- EUR (slovom tridsaťjedentisic osemstopäť eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 194
státí

3.

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Prieskumy
(predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur
bez DPH

434 x 4 0 = 17 360,-

14 445,-

31 805,-

NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom
sedemtisíc dvesto eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
•

sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného

obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 8 2021100,
sumu 3,180,66 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r,o., Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021051 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o.. Tehelná 19,
Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický
prieskum, faktúra č. 220107,
sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o.. Klincová 35, Bratislava,
IČO: 46838201, na základe objednávky č, 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť
faktúry č. 2202021.

Príloha Č.7
PARKOVACÍ DOM ■ P-D Studenohorská (ďalej len „Projekt“)
1. PREDMET A ROZSAH STAVBY
Predmetom je výstavba Parkovacieho domu na ul. Studenohorská, s kapacitou 98 parkovacích miest, k.ú. Lamač
(806005), obec Bratlslava-Lamač, na pozemku parcela K N - C č. 537 vedenej na liste vlastníctva LV č. 1, s cieľom
zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.
Mapovania v celej skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach nadpriemerne.
Situáciu by mohol vyriešiť parkovací dom na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. V riešenom
území budúceho parkovacieho domu je dnes 55 parkovacích miest. Mesto obyvateľom odprezentovalo návrh
parkovacieho domu s 98 miestami, ktorý by obslúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť.
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o
obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.
Rozsah stavby;
Zastavaná plocha objektu: 1 196,8 m^ (rozmer 17,6 m x 68,0 m)
Počet parkovacích státí:
98

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy
Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 29 126,- EUR (slovom dvadsaťdeväťtisíc stodvadsaťšesť eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 98
státí
3.

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Prieskumy
(predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur
bez DPH

4 3 4 x 4 0 = 17 360,-

11 766,-

29 126,-

NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom
sedemtisíc dvesto eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
• sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 a 2021100,
• sumu 2.499,63 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021052 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
•

sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o.. Tehelná 19,
Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický
prieskum, faktúra č. 220107,

sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o,, Klincová 35, Bratislava,
IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť
faktúry č. 2202021.

Príloha Č.8
PARKOVACÍ DOM - P-D Woikrova (ďalej len „Projekt")
1. PREDM ET A ROZSAH STAVBY
Predmetom je výstavba Parkovacieho domu na ul. Woikrova, s kapacitou 150 parkovacích miest k.ú. Petržalka (804959),
obec Bratislava-Petržalka, na pozemku parcela KN-C č. 4420/1 vedenej na liste vlastníctva LV č. 1748, s cieľom
zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.
Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc. Mapovanie v zóne
Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe
parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na jednom
polozapustenom a dvoch nadzemných podlažiach obsiahol 150 parkovacích miest.
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znižiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich pritomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú policiu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o
obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

?v\

Rozsah stavby:
Zastavaná plocha objektu: 1 762,3 m^ (rozmer cca 28,5 m x 56 m)
Počet parkovacích státí:
150
2.

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 31 780,- EUR (slovom tridsaťjedentisic sedemstoosemdesiat eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 150
státí
3.

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Príeskumy
(predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur
bez DPH

4 3 4 x 4 0 = 17 360,-

14 420,-

31 780,-

NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom
sedemtisíc dvesto eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
•

sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 a 2021100,

•

sumu 3.098,78 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021053 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,

•

sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o,. Tehelná 19,
Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický
prieskum, faktúra č. 220107,

sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava,
IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť
faktúry č. 2202021.
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Príloha Č.9
PARKOVACÍ DOM - P-D Závadská (ďalej len „Projekt“)
1.

vs.

PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba parkovacieho domu na ul. Závadská, s kapacitou 88 parkovacích miest, k.ú. Rača (805866), obec
Bratislava-Rača, na pozemku parcela KN-C č. 475/43 vedenej na liste vlastníctva LV č. 1248, s cieľom zlepšenia
statickej dopravy v danej lokalite.
Riešené územie má aktuálne 44 miest. Ich obsadenosť je pri započítaní Iba legálnych parkovacích miest, najmä v noci,
takmer stopercentná. Počas dňa sa využíva aj ako záchytné parkovisko, kde zvyknú ľudia smerujúci z Pezinka odložiť
svoje auto a do mesta sa presunúť električkou. Aj to spôsobuje zahustenosť daného miesta. Plocha, ktorú mesto navrhuje
pre parkovací dom, je vhodná najmä pre vzťah k okolitým bytovým domom a možnostiam pre pohyb peších. Parkovací
dom by sa z jednej strany nachádzal 15 metrov od obytných domov, ktorých prízemie však nie je využívané na bývanie.
Na druhej strane je to 5 metrov od zadnej steny obytného domu.
Výhodou tohto územia je, že sa nachádza v miernom svahu, čo umožňuje riešiť technické usporiadanie parkovacich
podlaží.
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a Informovanosťou o
obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.
Rozsah stavby:
Zastavaná plocha objektu: 973,2 m^ (rozmer 17 m x 57,25 m)
Počet parkovacích státí:
88
2.

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 29 503,- EUR (slovom dvadsaťdeväťtisíc päťstotri eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 88
státí

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
(eur) bez DPH

Prieskumy
(predpoklad)
(eur) bez DPH

SPOLU (eur)
bez DPH

4 3 4 x 4 0 = 17 360,-

12 143,-

29 503,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom
sedemtisíc dvesto eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
•

sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 a 2021100,
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sumu 2.398,30 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021054 a príslušná časť faktúry č. 2021058,
sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o,, Tehelná 19,
Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický
prieskum, faktúra č. 220107,
sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava,
IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť
faktúry č. 2202021.
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Príloha č, 10
PARKOVACÍ DOM - P+R Černyševského (ďalej len „Projekt")
1.

PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba parkovacieho domu na ul. Černyševského s kapacitou 474 parkovacích miest v k.ú. Petržalka
(804959), obec Bratislava-Petržalka, na pozemkoch s pare. č. KN- C 4690/18, 4690/16, 4690/14, 4690/15 vedených na
listoch vlastníctva LV č. 1748,2644,4836, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.
Riešené územie má aktuálne 64 parkovacich miest. Obsadenosť týchto parkovacích miest je v priebehu pracovných hodín
vždy stopercentná. Naviac autá zvyknú parkovať na spevnených aj nespevnených plochách medzi parkoviskom
a železničným priecestím. V pracovné dni po 17tej hodine a cez víkendy sú tieto parkovacie miesta vyťažené minimálne,
takmer vôbec.
Parkovací dom svojimi kapacitami bude slúžiť pre umiestnenie statickej dopravy nájomného bývania v tejto lokalite, pre
verejné parkovanie aj pre potreby parkovania TIOP. Umiestnenie objektu rešpektuje budúce úpravy železničnej trate.
Dopravne bude napojený na ul. Černyševského. Existujúce železničné priecestie z Einsteinovej na Černyševského bude
zachované. Časť parkovacieho domu - strecha v nivelete estakády, ktorá bude slúžiť pre jej budúce rozšírenie, bude
vybudovaná v potrebnom rozsahu. Navrhované riešenie nijako neovplyvní funkčnosť územia, ak TIOP nebude
vybudovaný.
Navrhovaný parkovací dom sa nachádza v južnej časti riešeného územia. Hmotovo je rozdelený na 2 časti, západná časť
je dvojposchodová a nachádza sa pod estakádou. Východná časť je osemposchodová a nachádza sa na východ od
estakády. Osadenie objektu je navrhnuté s dôrazom na optimálne začlenenie do územia a plynulú urbanizáciu prostredia
smerom k existujúcej aj budúcej zástavbe.
Rozsah stavby;
Zastavaná plocha objektu: 2 343 m^ (rozmer 32,8 m x 84 m)
Počet parkovacich státí:
474

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy
Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmiuvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 27 292,- EUR (slovom štyridsaťosemtisíc deväťstopäťdesíat eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 474
státi

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Prieskumy
(predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur
bez DPH

1 8 0 x4 0 = 7 200,-

20 092,-

27 292,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200 ,- EUR bez DPH (slovom
sedemtisíc dvesto eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie;
•

sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092.
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Príloha Č.11
PARKOVACÍ DOM - P-R ZOO (ďalej ien „Projekt")
1. PREDMET A ROZSAH STAVBY
Parkovací dom bude situovaný v priestore medzi diaľnicou D1, ui. Mlynská dolina a areálom ZOO. Pozemok je v majetku
Hl. mesta. Zámer bude realizovaný čiastočne na existujúcom parkovisku a čiastočne v priľahlej zeleni. Uvažuje sa s max 5
NP. Terén je v súčasnosti mierne zvlnený a predpokladáme zložitejšie geologické pomery. Podľa zamerania je jeho
pôdorysný rozmer cca 20m x 176m a bude umiestnený na p. č. 3888/8 - LV 46 a 2888/10 - LV 46
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o
obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.
Rozsah stavby:
Zastavaná plocha objektu: 2 910 m^ (rozmer cca 20 m x 176 m)
Počet parkovacích státí:
466
2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy
Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 31 808,- EUR (slovom tridsaťjedentisic osemstoosem eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 466
státí
3.

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Prieskumy
(predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur
bez DPH

2 9 4 x4 0 = 11 760,-

20 048,-

31 808,-

NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
40 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 1 600 ,- EUR bez DPH (slovom tisíc
šesťsto eur)
Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
•
sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12,2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 a 2021100,
• sumu 210,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Envilution s.r.o., Jána Klempu 39,
Zeleneč, IČO: 52228517, na základe objednávky č. 756/08.12.2021/ObjMB141, za úpravu
dendrologického posudku, faktúra č. 20210038,
• sumu 794,44 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o,, Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021056 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004.
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Príloha Č.12
PARKOVACÍ DOM - P-R Zlaté piesky (ďalej len „Projekt")
1. PREDMET A ROZSAH STAVBY
Parkovací dom bude situovaný medzi Seneckou cestou a areálom Zlaté piesky. Pozemok je v majetku Hl, mesta. Uvažuje
sa so 7 NP. V súčasnej dobe sa v mieste budúceho parkovacieho domu nachádza trávnatá plocha bez využitia. Záujmové
územie má rovinatý charakter. Podľa zamerania, na základe verejne dostupných zdrojov (ZBGIS), je rozloha cca 90 x 50m
v pôdoryse.
Podľa zamerania je jeho pôdorysný rozmer cca 49,5 m x 70 m a bude umiestnený na p. č. 3888/8 - LV 46 a 2888/10 - LV
46
Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie,
v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými
zmenami.
Nová garáž má znižiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich pritomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem
nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú policiu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o
obsadenosti garáže, zniži aj dynamika dopravy v tomto priestore.
Rozsah stavby:
Zastavaná plocha objektu: 3 465 m^ (rozmer cca 49,5 m x 70 m)
Počet parkovacich státi;
do 919

2.

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa
za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi
predstavuje sumu 31 354,- EUR (slovom tridsaťjedentisic tristopäťdesiatštyri eur) bez DPH.

POPIS

Kapacita 919
státi

Komplexné projektové
riadenie Počet hod. x
HZS
eur bez DPH

Prieskumy
(predpoklad)
eur bez DPH

SPOLU eur
bez DPH

2 7 8 x 4 0 = 11 120,-

20 234,-

31 354,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy
a)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred
uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za
24 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 960,- EUR bez DPH (slovom deväťsto
šesťdesiat eur)

b)

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s
prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
•

sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného
obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092,
2021097 a 2021100,

•

sumu 1.343,76 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28,
Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby,
faktúra č. 2021055 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004.
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