Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

_________________________________________________________________________________
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY
_________________________________________________________________________________

2021

ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY

Strana 1/8

TENTO DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY (ďalej len
„Dodatok“) je uzatvorený nižšie uvedeného dňa medzi:
(1)

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky,
so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 738 880, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16570/B, DIČ: 2020270010, IČ DPH:
SK2020270010, bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu: 4007945101/7500, IBAN: SK96 7500 0040
0794 5101, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, štatutárny orgán: Mgr. Peter Bánovec, konateľ, telefón:
+421 940 946 206, e-mail: peter.banovec@mepasys.sk (ďalej len „MPS”) na jednej strane; a

(2)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO:
00 603 481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596, bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu:
225009313/7500, IBAN: SK53 7500 0000 0002 2500 9313, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, zastúpené: Ing.
arch. Matúš Vallo, primátor, (ďalej len „HMB”) na druhej strane.

Vzhľadom k tomu, že:
(A)
(B)
(C)

MPS je právnická osoba založená obcou – HMB ako jediným spoločníkom, pričom v obchodnom registri
má ako predmet činnosti zapísanú aj odťahovaciu službu, ktorú na základe Zmluvy o zabezpečovaní
odťahovej služby zabezpečuje pre HMB od 1. februára 2021;
Dňa 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
a dňa 15. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke;
Zmluvné strany majú záujem na základe legislatívnych zmien, ako aj v dôsledku rozvoja spoločnosti MPS,
upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace so zabezpečovaním odťahovej služby.
1. PREDMET DODATKU
1. Predmetom Dodatku je úprava podmienok zabezpečovania Odťahovej služby a s tým súvisiaca úprava
práv a povinnosti Zmluvných strán.
2. Bod 1.1 písm. b) Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„Náklady za odstránenie vozidla znamená náklady MPS, ktoré znáša Prevádzkovateľ vozidla, vo výške
130,- EUR (slovom: stotridsať), pričom o výške Nákladov za odstránenie rozhoduje HMB.“
3. Bod 1.1 písm. c) Zmluvy sa vypúšťa a pôvodné písm. d) sa mení na c).
4. Bod 2.3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„Náklady na zabezpečovanie Odťahovej služby v plnom rozsahu znáša MPS. Týmto nie sú dotknuté body
4.2 a 4.4. Zmluvy.“
5. Bod 3.10 písm. a) Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„náhrada Nákladov za odstránenie vozidla prislúcha v plnej výške MPS, pričom bude poukazovaná priamo
na účet MPS: bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK96 7500 0040 0794 5101, BIC (SWIFT):
CEKOSKBX, variabilný symbol: číslo faktúry;
6. Bod 3.10 písm. b) Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„MPS pri výdaji vozidla vystaví na Prevádzkovateľa vozidla faktúru na úhradu Nákladov za odstránenie
vozidla, prevezme úhradu Nákladov za odstránenie vozidla od Osoby oprávnenej prevziať vozidlo v
hotovosti do pokladne alebo prostredníctvom platobnej karty; a“
7. Bod 3.13 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„MPS je povinná na požiadanie odovzdať HMB všetky dokumenty a podklady súvisiace so
zabezpečovaním Odťahovej služby za účelom kontroly prevádzkovania tejto služby a nakladania
s finančnými prostriedkami.“
8. Body 4.1 až 4.6 sa vypúšťajú a nahrádzajú novým znením, ktoré znie nasledovne:
„4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za odstránenie vozidla je priamo príjmom MPS, ktorá
odstránenie vozidla vykonala. Náhrada nákladov odstránenia vozidla prislúcha v plnej výške MPS. Výška
nákladov na odstránenia vozidla je zverejnená na webovom sídle MPS, pričom vždy je platná kalkulácia
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nákladov zverejnená na webovom sídle MPS ku dňu odstránenia vozidla podľa § 43 ods. 4 zákona o
cestnej premávke.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstraňovania vozidiel podľa bodu 2.4. Zmluvy, HMB
vystaví objednávku, ktorou si objedná odstránenie prekážok cestnej premávky, a to najneskôr 7 dni pred
realizáciou odstránenia, pričom cena za odstránenie je určená na základe Prílohy č. 3 tohto Dodatku.
4.3. HMB poveruje MPS zabezpečovaním vymáhania nákladov za odstránenie vozidla podľa § 43 ods. 4
zákona o cestnej premávke, a teda MPS vo svojom mene realizuje všetky úkony nevyhnutné k úspešnému
vymoženiu nákladov za odstránenie prekážky cestnej premávky a znáša všetky náklady spojené s
vymáhaním takejto pohľadávky. Hlavné mesto neručí za vymožiteľnosť Nákladov na zabezpečenie
Odťahovej služby vynaložených MPS.
4.4. V prípade, že v súvislosti s realizáciou odstraňovania prekážok podľa § 43 ods. 4 písm. c) a písm. d)
si prevádzkovateľ vozidla odstránené motorové vozidlo neprevezme do 3 mesiacov od jeho odstránenia
a spoločnosti MPS tak vznikne pohľadávka voči prevádzkovateľovi, HMB sa zaväzuje uhradiť MPS
náklady za takéto odstránenie vozidla. MPS je oprávnená po uplynutí 3 mesiacov od vykonania odstránenia
vozidla fakturovať HMB náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s odstránením vozidla podľa § 43 ods. 4
písm. c) a písm. d), pričom cena za odstránenie vozidla sa určí na základe Prílohy č. 3 tohto Dodatku.“
9. Bod 6.3. písm. a) sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„za podstatné porušenie Zmluvy MPS považuje prípad, ak HMB neuhradí Náklady na zabezpečovanie
Odťahovej služby podľa bodu 4.4. Zmluvy, a ak HMB nezjedná nápravu ani po písomnej výzve MPS, v
ktorej MPS poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave; a“
10. Mení sa Príloha 1 – Zápis o odstránení vozidla a Príloha 2 – Zápis o vydaní vozidla tejto Zmluvy.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.07.2021 podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli
jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu,
pričom každá Zmluvná strana dostane 2 (dva) jeho rovnopisy.

Prílohy:
Príloha 1 – Zápis o odstránení vozidla
Príloha 2 – Zápis o vydaní vozidla
Príloha 3 – Cenník za odstraňovanie vozidiel podľa bodu 2.4 Zmluvy
Príloha 4 – Zápis o preložení vozidla
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PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 1.7.2021
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Meno:
Funkcia:

Mgr. Peter Bánovec, v.r.
konateľ

V Bratislave dňa 21.7.2021
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Meno:
Funkcia:

v.z. Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r., Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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Príloha 1 – Zápis o odstránení vozidla
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Príloha 2 – Zápis o vydaní vozidla
Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., Primaciálne nám. 1, Bratislava 811 01
IČO:35 738 880, IČ DPH:SK2020270010, DIČ:2020270010
Za správnosť:........................................
Dátum odstránenia
motorového vozidla

Čas odstránenia
motorového
vozidla

Miesto odstránenia motorového vozidla:
Fotodokumentácia motorového vozidla
pred odstránením
áno
Miesto odstavenia motorového vozidla:

EVČ
motorového
vozidla

Typ motorového
vozidla

Čas príchodu s motorovým vozidlom

Farba motorového
vozidla

Použiť pri platbe
variabilný symbol

Technická 6, 821 04 Bratislava

Dôvod odstránenia motorového vozidla
▼
Meno a priezvisko/dátum narodenia vodiča /preberajúceho motorového vozidla
Adresa ( ulica, ev. č. )

Mesto

PSČ

Meno a priezvisko prevádzkovateľa vozidla
Adresa ( ulica, ev. č. ), Mesto

PSČ

Náklady na odstránenie motorového
vozidla
Názov
Motorové vozidlo
Dátum odovzdania
motorového vozidla

Množstvo
Náklady na odstránenie motorového vozidla
1
130,- €
Doklad vystavil / vozidlo odovzdal
Čas odovzdania
motorového vozidla

Motorové vozidlo bolo odstránené na základe rozhodnutia a za asistencie polície (MsP, PZ SR), v zmysle
Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, pričom odstránenie vykonávali zamestnanci odťahovej služby spoločnosti Mestský parkovací systém,
spol. s r.o.
Preberajúci pred prevzatím vozidla si ho skontroloval, pričom nezistil žiadne poškodenie ani iné
dôvody, ktoré by mu bránili vozidlo prevziať.
Preberajúci, ktorý cenu nezaplatil pred prevzatím vozidla podpisom potvrdzuje aj prevzatie faktúry za
účelom uznania dlhu a úhrady pohľadávky.

Č. OP preberajúceho pri prevzatí vozidla

...........................................................
............
Podpis osoby preberajúcej
vozidlo
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Príloha 3 – Cenník za odstraňovanie vozidiel podľa bodu 2.4 Zmluvy

Cenník odťahových služieb platí len pre osobné vozidlá (kategória M1...)
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Príloha 4 – Zápis o preložení vozidla
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