ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

zabezpečení činnosti a fungovania Mestského parkovacieho systému, spol. s r.o.
v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na tejto Zmluve
o spolupráci (ďalej len ako „Zmluva“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023
(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.,
so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Bánovec, konateľ
IČO: 35 738 880
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK96 7500 0000 0040 0794
(ďalej len „MPS“)
(Hlavné mesto a MPS v ďalšom označované spoločne tiež ako „Zmluvné strany“)

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1)

MPS je obchodná spoločnosť, založená Hlavným mestom zakladateľskou listinou zo dňa 31.10.1997, ktorej hlavným
účelom je:
a)
zabezpečenie výkonu odťahov motorových vozidiel z komunikácií v správe Hlavného mesta;
b)
doplnková parkovacia politika, ktorú predstavuje správa účelových komunikácií a garáží vo vlastníctve mesta
a mestských častí spojená s výberom parkovného/nájomného;
c)
komerčná prevádzka parkovania na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Hlavného mesta a tretích strán;
d)
property manažment a správa nájomných a podnájomných zmlúv týchto nehnuteľností;
e)
podporné služby pre parkovaciu politiku:
i.
registrácia a správa parkovacích kariet/oprávnení;
ii.
kontrola a vymáhanie/poskytovanie dát o parkovacích státiach z digitálneho monitoringu.

2)

Proces budovania a riadneho fungovania MPS prebieha postupne vo viacerých etapách. Na dosiahnutie plnej
technickej, materiálnej, personálnej, organizačnej, odbornej a administratívnej kapacity MPS sa vyžaduje
participácia a spolupráca Hlavného mesta ako zakladateľa MPS pri jej budovaní.
Článok II
Predmet a účel Zmluvy

1)

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a
fungovania MPS prostredníctvom magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov (ďalej len ako „Magistrát“).

2)

Účelom Zmluvy je vytvoriť právny základ pre spoluprácu Zmluvných strán počas prvej fázy budovania MPS tak, aby
MPS mohla v prvej fáze riadne fungovať a vykonávať svoju činnosť. Bližšia špecifikácia záväzkov Zmluvných strán
je uvedená v Článku III Zmluvy.

3)

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva vytvára výlučne právny základ pre spoluprácu
Zmluvných strán, a preto naplnenie niektorých záväzkov Zmluvných strán podľa Zmluvy sa bude realizovať
osobitnými zmluvami, dohodami alebo inými úkonmi.
Článok III
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1)

Hlavné mesto je povinné počas doby trvania Zmluvy zabezpečovať pre MPS prostredníctvom Magistrátu všetky
činnosti potrebné na riadne fungovanie MPS v rozsahu, v akom tieto činnosti nie je MPS schopná aktuálne
zabezpečiť vlastnou kapacitou, a to najmä, nie však výlučne:
a)
b)

činnosti v oblasti verejného obstarávania;
činnosti v oblasti informačných technológií;

2)

Činnosti uvedené v odseku 1 tohto Článku Zmluvy je Hlavné mesto povinné zabezpečovať prostredníctvom
zamestnancov Magistrátu, prípadne zazmluvnených externých zamestnancov a externých subjektov. Za výkon
týchto činností zodpovedá Hlavné mesto.

3)

MPS je povinná poskytovať Hlavnému mestu všetku potrebnú súčinnosť na splnenie povinností Hlavného mesta
podľa Zmluvy. Súčinnosť podľa predchádzajúcej vety zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytnutie všetkých
podkladov, dokumentov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie činností Hlavným mestom podľa Zmluvy.

4)

MPS je oprávnená vstupovať do registratúry a iných informačných systémov a databáz vedených Magistrátom iba
za splnenia príslušných podmienok uvedených v právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

5)

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že všetky činnosti a úkony uskutočňované podľa Zmluvy, či
už zo strany Hlavného mesta alebo MPS, budú vykonávané bezodplatne bez nároku na akúkoľvek odmenu.

6)

Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom prenájmu nehnuteľností, v ktorých bude MPS vykonávať svoju činnosť,
uzatvoria samostatnú zmluvu.
Článok IV
Doba trvania a ukončenie zmluvy

1)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2)

Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený Zmluvou sa končí:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán;
b)
písomnou výpoveďou Zmluvnej strany bez udania dôvodu.

3)

Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
Článok V
Záverečné ustanovenia

1)

Zmluva sa uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako
„Obchodný zákonník”) a iných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

2)

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa ustanovení § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

3)

K zmene podmienok dohodnutých Zmluvou môže dôjsť výlučne na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán
formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

4)

Pre právne vzťahy Zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných
platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade
akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo vzniknutých na základe Zmluvy sa Zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť tieto spory vzájomnou dohodou. V prípade, že Zmluvné strany nedospejú k dohode, bude riešenie týchto
sporov v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.

5)

Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dve (2) vyhotovenia obdrží Hlavné
mesto a (2) vyhotovenia obdrží MPS.

6)

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné
strany si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi na Zmluve.

V Bratislave, dňa 29.1.2021

........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

V Bratislave, dňa

29.1.2021

........................................................
Mgr. Peter Bánovec, v.r.
konateľ firmy Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

