Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1964 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
1.

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci:
Tel.:
E-mail:

Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
35 738 880
2020270010
ČSOB, a.s.
SK96 7500 0040 0794 5101
Mgr. Peter Bánovec
0940 946 206
riaditel@mepasys.sk

(ďalej v texte aj ako „MPS“)
a
2.

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora na základe
Rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky o podpisovaní písomností a právnych dokumentov
v znení neskorších predpisov
00 603 481
2020372596
ČSOB a. s.
SK13 7500 0000 0000 2582 8293
+421 2 599 806 20
sekretariat@mp.bratislava.sk

(ďalej v texte aj ako „Hlavné mesto“)
(MPS a Hlavné mesto ďalej v texte spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula
1. V zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „cestný zákon“) môže obec na účely organizovania dopravy
na území obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel a na stanovištia vozidiel taxislužby, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
2. Podľa § 6a ods. 2 cestného zákona, ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba
poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky
parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích
miest.
3. Hlavné mesto v postavení obce v zmysle § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „cestný zákon“) prijalo všeobecne
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záväzné nariadenie (ďalej v texte aj ako „VZN“) č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
(v znení VZN č. 9/2021), ktorého cieľom je zo strany Hlavného mesta komplexne zabezpečovať
prevádzku vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie motorových
vozidiel, a to pre celé územie Bratislavy.
4. MPS pôsobí na území Bratislava ako spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je podľa Výpisu z
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I aj prevádzkovanie parkovísk, prenájom garáží,
parkovacích plôch a boxov, odťahovanie motorových vozidiel skladovanie a pomocné činnosti
v doprave. Na území Hlavného mesta Slovenskej republiky vykonáva túto činnosť na základe zmlúv:
•
MAGTS2100029 Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby;
•
MAGTS2100175 dodatok k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby;
•
MAGTS2100205 Zmluva o poskytovaní služieb registrácie a telefonickej podpory;
•
MAGTS2100206 Zmluva o poskytovaní asistentských služieb, služby kontroly, služba výberu
a predaja oprávnení na dočasné parkovanie.
5. V zmysle § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (ďalej v texte aj ako „zákon
o obecnej polícii“) Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej v texte aj ako „MsP“) objasňuje
priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené
osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením
príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia
vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného
zariadenia. V zmysle § 2 ods. 1 zákona o obecnej polícii MsP plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne
záväzných nariadení Hlavného mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.
6. Za účelom efektívnej spolupráce medzi zmluvnými stranami pri realizácii parkovacej politiky
v prospech obyvateľov a návštevníkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa zmluvné
strany dohodli tak, ako je uvedené nižšie v tejto zmluve.
Čl. I
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za
účelom realizácie parkovacej politiky v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si pri plnení predmetu Zmluvy počas doby trvania Zmluvy
vzájomnú súčinnosť.
Čl. II
Povinnosti MPS
1. MPS sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie parkovacej politiky na území Hlavného mesta
pravidelným mesačným príspevkom vo výške celkových personálnych a mzdových nákladov podľa
počtu osobohodín, ktoré Hlavné mesto prostredníctvom MsP poskytne MPS pri realizácii parkovacej
politiky na území Hlavného mesta za predchádzajúci kalendárny mesiac a to na základe faktúry
vystavenej Hlavným mestom prostredníctvom MsP. Faktúra bude vystavená a odoslaná MPS do

10-teho dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Čl. III
Povinnosti hlavného mesta
1. Hlavné mesto sa pri realizácii parkovacej politiky prostredníctvom MsP zaväzuje:
a) zabezpečiť kontrolu parkovania na určených komunikáciách poverenými osobami za účelom zistenia
správneho deliktu,
b) poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť v rámci realizácie kontroly parkovania poverenými osobami
ako aj spoluprácu v rámci ukladania sankcií za zistené správne delikty tak, aby bolo možné po zistení
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správneho deliktu uložiť pokutu za správny delikt v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) na základe personálnych možností MsP vyčleniť každý pracovný deň minimálne dvoch príslušníkov
MsP, ktorí budú spolupracovať s MPS pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa parkovacej politiky na území Hlavného mesta,
d) raz za mesiac poskytnúť Informáciu o celkovej výške personálnych a mzdových nákladov na svojich
zamestnancov uhradených z príspevkov MPS, pričom prvú informáciu poskytne najneskôr v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom táto zmluva nadobudne účinnosť.
Čl. IV
Trvanie Dohody
1. Dohoda sa dojednáva na dobu určitú, a to do dňa 01.12.2022. Dobu trvania Zmluvy je možné predĺžiť
na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou písomného dodatku.
2. Pred uplynutím dojednanej doby je možné tento vzťah skončiť:
a) vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu, ktorejkoľvek Zmluvnej strany, pričom
výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim
po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
3. Výpoveď a dohoda musí byť zaslaná poštovou službou, kuriérom alebo osobne podaná do podateľne
druhej Zmluvnej strany.
4. Výpoveď sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju Zmluvná strana odmietla prevziať, príp. ju
neprevzala v sídle/na adrese uvedenom v záhlaví Zmluvy.
Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platby vopred sa neposkytujú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pravidelný mesačný príspevok podľa Čl. II, bodu 1, tejto Zmluvy bude
uhrádzaný na základe faktúry vystavenej Hlavným mestom prostredníctvom MsP, a to formou
bezhotovostného prevodu na účet Hlavného mesta uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať zákonné náležitosti alebo údaje
v nej uvedené budú nesprávne alebo neúplné, MPS je oprávnený faktúru vrátiť Hlavnému mestu na
doplnenie a prepracovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade lehota splatnosti neplynie
a začne plynúť až doručením upravenej faktúry MPS.
4. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými náležitosťami MPS.
5. Pri omeškaní MPS s úhradou riadne vystavenej faktúry v lehote podľa bodu 4 tohto Článku Zmluvy,
má Hlavné mesto právo požadovať za každý, aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05
percenta z ceny neuhradenej faktúry.
6. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu,
ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených Zmluvou druhou Zmluvnou stranou,
ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je v Zmluve ustanovené inak, riadia sa právne pomery z tejto Zmluvy vyplývajúce a touto
neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.
2. Obsah Zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode Zmluvných strán. Zmeny a doplnenia
Zmluvy sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a podpísanými
oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo
Zmluvy a budú sa informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa Zmluvy,
najmä vzájomne si overovať všetky zmeny a iné ďalšie dôležité okolnosti.
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4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú je určené pre MPS a tri
rovnopisy pre Hlavné mesto.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa § 47a Občianskeho
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluva
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 23.11.2021

V Bratislave dňa 18.11.2021

______________________
Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
1. námestníčka primátora,

____________________
Mgr. Peter Bánovec, v.r.
konateľ
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