Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
sídlo:
Primaciálne nám. 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,oddiel: Sro, vložka č. 16570/B
IČO:
35 738 880
DIČ:
20202700100
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK96 7500 0000 0040 0794 5101
zastúpenie:
Mgr. Peter Bánovec, konateľ
(ďalej len ako „MPS“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava 1
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu vtvare IBAN:
SK88 7500 0000 0002 2504 7483
zastúpenie:
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvý námestník primátora v zmysle Podpisového poriadku
účinného v čase podpisu tohto dodatku
(ďalej len ako „HMB“)
(MPS a HMB spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana")
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2021 Zmluvu o poskytovaní služieb (evidenčné číslo MAGTS2100352) (ďalej
len ako „zmluva"), ktorá bola na webovom sídle HMB zverejnená dňa 04.01.2022 a nadobudla účinnosť dňa
05.01.2022.
Predmetom zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so
službami správy parkovania a službami správy parkoviska.
V zmysle článku 7 bod 7.2 zmluvy „Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne, a to formou
očíslovaných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami."
Vzhľadom na rozšírení služieb správy parkovania a služieb správy parkoviska, dohodli sa zmluvné strany na zmene
zmluvy prostredníctvom tohto dodatku.
Článok i
Predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvy nasledovne:
a)
Článok 1, bod 1.1, písm. k) zmluvy v pôvodnom znení:
Služby správy parkovania znamenajú všetky služby a činnosti súvisiace a týkajúce sa údržby
Parkomatov, najmä, nie však výlučne kontrola a sen/is Parkomatov, výber peňazí z Parkomatov, a všetky
služby a činnosti súvisiace a týkajúce sa rámp na vstupe a výstupe z parkovísk podľa Prílohy. 1 tejto
Zmluvy, a to podľa Pokynov a požiadaviek HMB.
sa v celosti nahrádza nasledovným znením
Služby správy parkovania znamenajú všetky služby a činnosti súvisiace a týkajúce sa údržby
Parkomatov, najmä, nie však výlučne kontrola a servis Parkomatov, výber peňazí z Parkomatov,
poukazovanie úhrad za parkovanie vykonaných prostredníctvom Parkomatov v prospech HMB, a všetky
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služby a činnosti súvisiace a týkajúce sa rámp na vstupe a výstupe z parkovísk podľa Prílohy. 1 tejto
Zmluvy, a to podľa Pokynov a požiadaviek HMB.
b)

Článok 3 bod 3.3 zmluvy v pôvodnom znení:
MPS sa zaväzuje zabezpečiť pravidelný výber všetkých v hotovosti prijatých Úhrad za parkovací lístok z
Parkomatov minimálne 1-krát (jedenkrát) týždenne a ich vklad priamo na účet HMB: bankové spojenie:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 0225047483/7500, IBAN: SK88 7500 0000 0002 2504 7483, BiC (SWIFT):
CEKOSKBX, variabilný symbol: podľa dohody medzi zmluvnými stranami minimálne 1-krát (jedenkrát)
týždenne, avšak vždy bez zbytočného odkladu ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 5 v prípade, ak
súhrnná výška vybratých hotovostných Úhrad presiahne sumu 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). MPS
nie je oprávnený žiadnym iným spôsobom disponovať s vybratými Úhradami.

sa v celosti nahrádza nasledovným znením
MPS sa zaväzuje zabezpečiť pravidelný výber všetkých v hotovosti prijatých Úhrad za parkovací lístok z
Parkomatov minimálne 1-krát (jedenkrát) týždenne a ich vklad priamo na účet HMB: bankové spojenie:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 022504748317500, IBAN: SK88 7500 0000 0002 2504 7483, BiC (SWIFT):
CEKOSKBX, variabilný symbol v tvare dohodnutom Zmluvnými stranami, minimálne 1-krát (jedenkrát)
týždenne, avšak vždy bez zbytočného odkladu v prípade, ak súhrnná výška vybratých hotovostných Úhrad
za parkovací lístok presiahne sumu 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). MPS nie je oprávnený žiadnym
iným spôsobom disponovať s vybratými Úhradami za parkovací lístok. Zároveň sa MPS zaväzuje
minimálne 1-krát (jedenkrát) týždenne zabezpečiť prevod bezhotovostných Úhrad za parkovací lístok
prijatý prostredníctvom Parkomatov priamo na účet HMB: bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu:
0225047483/7500, IBAN: SK88 7500 0000 0002 2504 7483, BiC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol
v tvare dohodnutom Zmluvnými stranami.
c)

Článok 4 bod 4.2 zmluvy v pôvodnom znení:
Zmluvné strany sa dohodli, že ako Náklady na poskytovanie Služieb bude HMB mesačne uhrádzať
MPS oprávnené a nevyhnutné náklady MPS špecifikované v Príiohei Zmluvy (ďalej len „Popis služby")
, ktoré boli reálne vynaložené na poskytovanie týchto služieb, a to na základe faktúry, súčasťou ktorej
bude odsúhlasený Výkaz nákladov na poskytovanie konkrétnej služby v zmysle Prílohy 2 tejto Zmluvy a
bodu 4.5 tejto Zmluvy (ďalej len „ Výkaz nákladov“).
sa v celosti nahrádza nasledovným znením
Zmluvné strany sa dohodil, že ako Náklady na poskytovanie Služieb bude HMB mesačne uhrádzať
MPS oprávnené a nevyhnutné náklady MPS špecifikované v Príiohei Zmluvy (ďalej len „Popis služby“),
ktoré boli reálne vynaložené na poskytovanie týchto služieb, a to na základe:
a) faktúry za služby správy Parkomatov, automatov na zaplatenie poplatku za parkovanie v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení neskorších predpisov bez ohľadu na ich
umiestnenie a/alebo vlastníctvo,
b) faktúry za služby správy Parkomatov, automatov na zaplatenie poplatku za parkovanie na iných
parkoviskách prevádzkovaných HMB bez ohľadu na jeho vlastníctvo pod špecifickým symbolom
33599.
Súčasťou obidvoch faktúr bude odsúhlasený Výkaz nákladov na poskytovanie konkrétnej služby v zmysle
Prílohy 2 tejto Zmluvy a bodu 4.5 tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz nákladov“).

2.

Tie ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v registri v súlade s ust. § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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2.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.

Tento dodatok ku dňu jeho podpísania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu dodatku
a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo
písomné, ktoré sa konali pred podpísaním tohto dodatku. Zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani
písomné vedľajšie dojednania ku dňu podpisu tohto dodatku neexistujú.

4.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom 2 (dva) rovnopisy dodatku obdrži po uzavretí dodatku
MPS a 2 (dva) rovnopisy dodatku obdrži HMB.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním bez výhrad a
sú si vedomé právnych následkov podpísania tohto dodatku.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným
vyjadrením ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa

MPS
Mgr. Peter Bánovec
konateľ

V Bratislave, dňa

HMB
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvý námestník primátora
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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
■ ■ ■ ■

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Primaciálne nám. č.l
811 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava
14.6.2022

Vec:
Súhlas so znením dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021.

V súvislosti so žiadosťou o súhlas so znením dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
zo dňa 22.12.2021
súhlasíme

so znením dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021 medzi
spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislava.

HMB
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvý námestník primátora

Primaciálny palác, III. poschodie
TELEFÓN
02/59 35 64 35

IČO
603 481

INTERNET
E -M A IL
w w w . b r a t i s l a v a . s k primator@bratislava.sk

