Dodatok č. 1
k Zmluve č. 246507921500
o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach
miestnych komunikácií v Bratislave
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „Hlavné mesto“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481

a
Názov:
BPS PARK a.s.
Sídlo:
Cintorínska 2, 811 08 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Ľudovít Brestovanský – člen predstavenstva
IČO:
35688025
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sa, vložka č.
4624/B
(ďalej len „BPS PARK“ )
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.12.2015 Zmluvu o spolupráci č. 246507921500 pri
zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v
Bratislave (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných
strán pri zabezpečení prevádzkovania parkovania na časti miestnych komunikácií, v Zóne
s dopravným obmedzením v centre Bratislavy. Zmluva nadobudla účinnosť dňa
31.12.2015.
2. Predmetom tohto dodatku je úprava doby trvania zmluvy, spôsobu ukončenia zmluvy
a povinností zmluvných strán.

Článok II
Zmena zmluvy
1. Článok II sa mení a znie:
„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o dočasnom
parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto“.
2. Článok III odsek 1 zmluvy sa mení a znie:
„1. Zmluvné strany sa dohodli na výške úrady za prevádzkovanie parkovacích miest vo
výške 23.000,-€ (slovom: dvadsaťtritisíc eur) mesačne, t.j. 276.000,-€ (slovom:
dvestosedemdesiatšesťtisíc eur) ročne za všetky predmetné parkovacie miesta, pričom
výška úhrady za jednu komunikáciu vymedzenú v prílohe č. 1 je 1.642,86,-€ (slovom:
jedentisícšesťstoštyridsaťdva eur a osemdesiat šesť centov) mesačne, t.j. 19.714,29,-€
(slovom: devätnásťtisícsedemstoštrnásť eur a dvadsaťdeväť centov) ročne.“
3. Za článok III odsek 3 zmluvy sa vkladajú nové odseky 4. a 5. v nasledujúcom znení:
„4. V prípade ukončenia prevádzkovania parkovania na niektorej z komunikácii
uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy spoločnosťou BPS PARK, sa úhrada za prevádzkovanie
parkovacích miest podľa ods. 1 tohto článku zníži o sumu úhrady za jednu komunikáciu
vo výške 1.642,86,-€ mesačne, a to nasledujúcim dňom po ukončení prevádzkovania
parkovania na komunikácii. V prípade ukončenia prevádzkovania parkovania na viacerých
komunikáciách spoločnosťou BPS PARK sa pomerne zníži úhrada za prevádzkovanie
parkovacích miest.
5. V prípade ukončenia prevádzkovania parkovania na jednej komunikácii spoločnosťou
BPS PARK, sa úhrada za prevádzkovanie parkovacích miest podľa ods. 1 tohto článku
vypočíta tak, že denná úhrada za prevádzkovanie parkovacích miest bude vypočítaná ako
1/365 ročnej úhrady za prevádzkovanie parkovacích miest na jednej komunikácií
vynásobená počtom dní zabezpečovania prevádzky parkovacích miest v mesiaci, v ktorom
bola ukončená prevádzka parkovania na jednej komunikácii. Nedoplatok, prípadne
preplatok náhrady si zmluvné strany vysporiadajú do 10 kalendárnych dní od ukončenia
prevádzkovania parkovania.“
4. Článok III odsek 4 zmluvy sa mení na odsek 6.
5. V článku IV odsek 1 zmluvy sa za písm. b) vkladajú písmena c) a d), ktoré znejú:
„c) dňom ukončenia prevádzkovania parkovania na poslednej komunikácii, podľa prílohy
č. 1 zmluvy
d) uplynutím lehoty v zmysle článku II tejto zmluvy.“
6. Článku V odsek 2 písm. c) zmluvy sa mení a znie:
„c) v prípade ukončenia prevádzkovania parkovania na všetkých komunikáciách,
odovzdať komunikácie protokolárne Hlavnému mestu do 30 dní od ukončenia zmluvného
vzťahu.“
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7. V článku V odsek 2 zmluvy sa za písm. c) vkladajú písmena d) a e), ktoré znejú:
„d) v prípade doručenia oznámenia Hlavného mesta o ukončení prevádzkovania
parkovania na jednotlivých komunikáciách, v období od prijatia Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o dočasnom parkovaní na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mestskej časti Bratislava – Staré
Mesto do 3 mesiacov od jeho účinnosti, predložiť do 7 dní projekt organizácie dopravy
navrhujúci odstránenie dopravného značenia a zariadení a následne odstrániť dopravné
značenie a zariadenia v jeho vlastníctve v lehote do 30 dní od doručenia určenia použitia
dopravných značiek a dopravných zariadení.
e) predložiť na schválenie cestnému správnemu orgánu projekt organizácie dopravy
navrhujúci odstránenie dopravného značenia a zariadení najneskôr 1 mesiac pred
ukončením zmluvného vzťahu“
8. V článku V odsek 4 zmluvy sa mení a znie:
„Za každé porušenie povinností uvedených v čl. V ods. 2 písm. a) až e) zmluvy je BPS
PARK povinná zaplatiť Hlavnému mestu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom
jednosto eur).“
9. V článku V sa za odsek 5 zmluvy vkladá odsek 6, ktorý znie:
„6. Obe zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri tvorbe
harmonogramu odovzdávania a preberania vymedzených komunikácií Hlavnému mestu, a to
do 1 mesiaca od prijatia Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Staré
Mesto o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o ukončení
prevádzkovania parkovania na jednotlivých komunikáciách je možné vykonať najskôr 45 dní
pred dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava
– Staré Mesto o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na
území Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.“
10. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si
dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a
forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto 4
vyhotovenia pre Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre BPS PARK.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a
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zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 27.02.2017

V Bratislave dňa 23.02.2017

................................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

.....................................................
Ing. Ľudovít Brestovanský v.r.
člen predstavenstva
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