ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OPRÁVNENEJ OSOBY
PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
medzi
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

a
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
uzavretá dňa 8.3.2021
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Táto zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ObZ“),
v spojení s primeranou aplikáciou ustanovení § 591 a nasl. ObZ a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov medzi:
1.

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, Bratislava 811 01, IČO: 35 738

880, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 16570/B
(ďalej len „Klient“);
a
2.

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO:
35 905 832, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 33669/B
(ďalej len „TaylorWessing“);
(Klient a TaylorWessing ďalej spoločne len „Zmluvné Strany“ a každý samostatne len
„Zmluvná Strana“);
za nasledovných podmienok:
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1.

PREAMBULA

1.1.

TaylorWessing je obchodná spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným) oprávnená
poskytovať právne služby a právne poradenstvo na území Slovenskej republiky. Advokáti
- konatelia TaylorWessing vykonávajú advokáciu a s tým súvisiace ostatné činnosti,
vrátane činností, ktoré sú predmetom Zmluvy, v mene a na účet TaylorWessing. Advokáti
- konatelia TaylorWessing sú v súlade so Zákonom o registri partnerov verejného sektora
oprávnený vykonávať činnosti oprávnenej osoby.

1.2.

Klient má záujem o poskytovanie služieb zo strany TaylorWessing ako oprávnenej osoby
v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a TaylorWessing má záujem tieto
služby Klientovi ako partnerovi verejného sektora v zmysle uvedeného zákona poskytovať.

1.3.

Na základe uvedeného sa Zmluvné Strany dohodli na nasledovnom znení Zmluvy.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Ak v Zmluve alebo v dodatkoch k nej nie je uvedené inak, TaylorWessing ako oprávnená
osoba v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora najmä:

2.1.1.

podáva návrhy na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, návrhy na zápis
zmeny zapísaných údajov a návrhy na výmaz zapísaných údajov, vrátane ich príloh;

2.1.2.

zodpovedá za uvedenie pravdivých a úplných údajov v návrhu na zápis do registra
partnerov verejného sektora vrátane jeho príloh;

2.1.3.

zodpovedá za úplnosť podaného návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora
vrátane jeho príloh;

2.1.4.

vypracúva verifikačné dokumenty, ktorými sa preukazuje identifikácia konečného
užívateľa Klienta; na účely identifikácie konečného užívateľa výhod a následného
overovania jeho identifikácie koná nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom v rámci
tejto činnosti nie je viazaná pokynmi Klienta;

2.1.5.

bezodkladne informuje Klienta o vykonaní, resp. nevykonaní zápisu registrujúcim
orgánom;

2.1.6.

bezodkladne informuje Klienta, ak sa dozvie o zmene údajov v registri o konečnom
užívateľovi výhod;

2.1.7.

bezodkladne informuje Klienta, ak sa dozvie, že sú dané dôvody na vylúčenie oprávnenej
osoby.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1.

TaylorWessing je povinná:

3.1.1.

postupovať pri plnení predmetu Zmluvy s vynaložením potrebnej odbornej starostlivosti;

3.1.2.

zachovávať mlčanlivosť podľa platných právnych predpisov;

3.2.

TaylorWessing zariadi plnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich partnerov,
zamestnancov resp. spolupracovníkov. TaylorWessing je po schválení Klientom a na jeho
náklady oprávnená poveriť uskutočnením jednotlivých úkonov potrebných k zariadeniu
záležitosti Klienta ďalšie osoby (advokátov, daňových a iných poradcov, audítorov).

3.3.

Klient je povinný:
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3.3.1.

priebežne, riadne a včas, oznamovať TaylorWessing pravdivo a úplne všetky skutočnosti
relevantné pre plnenie povinností oprávnenej osoby;

3.3.2.

poskytnúť TaylorWessing riadne, včas, úplne a pravdivo všetky podklady potrebné
na riadne splnenie povinností oprávnenej osoby podľa tejto Zmluvy;

3.3.3.

poskytovať TaylorWessing súčinnosť potrebnú na riadne splnenie povinností oprávnenej
osoby;

3.3.4.

bezodkladne predkladať vyžiadané dokumenty a na akékoľvek otázky položené zo strany
TaylorWessing bezodkladne poskytnúť pravdivé a úplne odpovede a odôvodnené
vysvetlenia.

3.4.

Klient sa zaväzuje, že všetky kópie dokumentov, ktoré predloží alebo poskytne
TaylorWessing v súvislosti s plnením jej povinností podľa tejto Zmluvy, budú zhodné
s originálmi týchto dokumentov, a že všetky podpisy osôb oprávnených konať v mene
alebo za Klienta v súvislostí s plnením povinností Klienta podľa tejto Zmluvy budú
skutočné podpisy týchto oprávnených osôb. Podpisy na dokumentoch predložených alebo
poskytnutých Klientom podľa predchádzajúcej vety sa zároveň automaticky považujú za
podpisy osôb oprávnených konať v mene alebo za Klienta v zmysle predchádzajúcej vety.

3.5.

Klient poskytuje TaylorWessing súčinnosť písomne alebo ústne:

3.5.1.

poštou;

3.5.2.

faxom;

3.5.3.

e-mailom;

3.5.4.

osobne;

3.5.5.

telefonicky.

3.6.

Každá zo Zmluvných Strán zodpovedá druhej Zmluvnej Strane za škodu, ktorú jej
spôsobila porušením svojich zmluvných povinností.

3.7.

S ohľadom na povinnosti Klienta podľa čl. 3.3. Zmluvy a pre vylúčenie pochybností, Klient
vyhlasuje, že sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy nespolieha na to, že
TaylorWessing vykoná zisťovanie nad rámec informácií, vysvetlení a dokumentov, ktoré
poskytne sám Klient, ale takému zisťovaniu v prípade potreby poskytne bezpodmienečnú
súčinnosť.

4.

TRVANIE ZMLUVY

4.1.

Zmluva je uzatvorená na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

4.2.

TaylorWessing je oprávnená okrem iného odstúpiť od Zmluvy v prípade,

4.2.1.

ak Klient poruší niektorú z povinností podľa ustanovenia čl. 3.3. Zmluvy.

4.3.

Odstúpenie je účinné dňom doručenia takéhoto prejavu vôle Klientovi, a to aj v prípade,
ak sa prejav vôle považuje za doručený v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.

4.4.

Každá Zmluvná Strana je oprávnená vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu;
výpovedná doba je dva (2) mesiace a začína plynúť doručením takéhoto prejavu vôle
druhej Zmluvnej Strane.
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4.5.

Pokiaľ by prerušením činnosti TaylorWessing hrozila Klientovi škoda, TaylorWessing
upozorní Klienta na takúto hrozbu spolu s návrhom nevyhnutných opatrení na jej
odvrátenie. TaylorWessing nie je povinná takéto opatrenia vykonať, a to ani na žiadosť
Klienta, v prípade, ak Zmluvu vypovedal Klient.

5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.

TaylorWessing vyhlasuje, že neexistuje zákonný dôvod, pre ktorý by nemohla vykonávať
činnosť oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vo
vzťahu ku Klientovi.

5.2.

Zmluvné Strany vyhlasujú, že touto zmluvou nie je dotknuté právo spoločnosti
TaylorWessing konať ako oprávnená osoba vo vzťahu k iným subjektom, ako je Klient.

5.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná podľa tejto Zmluvy sa
považuje za doručenú:

5.3.1.

v prípade písomnosti doručovanej osobne/kuriérom, jej doručením Zmluvnej Strane, alebo
odmietnutím jej prevzatia Zmluvnou Stranou;

5.3.2.

v prípade písomnosti doručovanej e-mailom, jej doučením do e-mailovej schránky
Zmluvnej Strany, ak si odosielateľ nastaví funkciu potvrdenia o doručení;

5.3.3.

v prípade písomnosti doručovanej doporučenou poštou, jej doručením Zmluvnej Strane
(ak odosielateľ dostane doručenku o jej doručení), odmietnutím jej prevzatia Zmluvnou
Stranou, alebo vrátením písomnosti odosielateľovi ako nedoručenej.

5.3.4.

Zmluvné Strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu písomne oznámia druhej Zmluvnej
Strane akúkoľvek zmenu ich poštovej a/alebo e-mailovej adresy, na ktorú im majú byť
doručované písomnosti podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Zmluvná Strana písomne
neoznámi zmenu svojej poštovej a/alebo e-mailovej adresy druhej Zmluvnej Strane,
považujú sa písomnosti doručované na jej pôvodnú adresu za doručené, za splnenia
podmienok podľa čl. 5.3 Zmluvy.

5.4.

Zmluva je platná a účinná jej podpisom oboma Zmluvnými Stranami.

5.5.

Zmluva sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením jeho kolíznych noriem.

5.6.

Zmluva bola vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Jedno
vyhotovenie dostane TaylorWessing a dve vyhotovenia dostane Klient.

5.7.

V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Zmluvy neplatné, nevykonateľné
a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť
celej Zmluvy. Zmluvné Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné,
nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným
ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.

5.8.

Zmluvné Strany svojim podpisom potvrdzujú, že Zmluva bola uzatvorená v súlade s ich
pravou a slobodnou vôľou a žiadna z nich neuzatvorila Zmluvu v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok.
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V Bratislave dňa 1.3. 2021

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

konateľ

V Bratislave dňa 8.3.2021

JUDr. Radovan Pala, v.r.
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
konateľ
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