Z M L U V A č. 92/2020
o poskytovaní parkovacích služieb podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzavretá
medzi
BPS PARK a. s.
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa, vložka číslo 4624/B
zastúpená: Ing. Petrom Polomom – predseda predstavenstva
IČO : 35 688 025, IČ DPH: SK2020309027
bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Bratislava
číslo účtu : 1020875001/1111
IBAN: SK68 1111 0000 0010 2087 5001
SWIFT/BIC:UNCRSKBX
e-mail: parking@bps.sk
/ďalej len BPS PARK /
a
Kancelária najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
zastúpená: Mgr. Patrícia Špacírová – vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
IČO : 506 682 77; DIČ: 2120408994
e-mail: jan.ksinan@nsud.sk
/ďalej len objednávateľ/
Čl. I.
Predmet zmluvy
BPS PARK sa touto zmluvou zaväzuje v prospech objednávateľa vyhradiť nasledovné parkovacie
miesta nachádzajúce sa v mestskej časti Bratislava – Staré mesto a poskytovať na nich parkovacie
služby: ulica : Nám. SNP Bratislava
č. boxu : 48, 50
Čl. II.
Doba vyhradenia parkovacích miest
Zmluvné strany sa dohodli, že parkovacie miesta uvedené v čl. I. tejto zmluvy budú vyhradené
objednávateľovi od 1.3.2020 do 28.2.2021.
Čl. III.
Cena poskytovania parkovacích služieb
platobné podmienky
1.

Cena poskytovaných parkovacích služieb uvedených v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy je 1 780,00 € za jedno
parkovacie miesto a k tomu DPH v zákonom stanovenej výške 356,00 € , spolu za jedno parkovacie
miesto s DPH 2 136,00 € za celú dobu uvedenú v čl. II. tejto zmluvy. Celková cena poskytovaných
parkovacích služieb činí 3 560,00 € bez DPH a 4 272,00 € s DPH.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí BPS PARK cenu za poskytovanie parkovacích
služieb uvedenú v ods. 1 tohto článku na základe zálohovej faktúry v celosti, do 24.2.2020.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby DPH sa výška splátky upraví / zvýši alebo zníži /
v súlade s platnou zákonnou úpravou.
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3.

BPS PARK je povinná vystaviť objednávateľovi faktúru v zákonom stanovenej lehote.

4.

V prípade zvláštneho užívania komunikácie (rozkopávka, údržba vozovky, oprava vozovky a pod.) sa
BPS PARK zaväzuje navrhnúť objednávateľovi náhradné parkovacie miesta čo najbližšie k užívaným
parkovacím miestam a ak nebudú objednávateľovi vyhovovať, vrátiť na účet objednávateľa alikvotnú
časť zo zaplatenej ceny za parkovacie služby.

5.

V prípade, že platnosť tejto zmluvy zanikne výpoveďou podľa ust. čl. V. ods. 1. d) a čl. V. ods. 2. tejto
zmluvy, BPS PARK sa zaväzuje vrátiť na účet objednávateľa alikvotnú časť zo zaplatenej ceny za
parkovacie služby do 30 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty.

6.

V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu za poskytovanie parkovacích služieb, alebo akúkoľvek splátku
podľa Čl. III. tejto zmluvy ani do 14 dní odo dňa dohodnutého termínu splatnosti a zmluvu BPS PARK
vypovie podľa čl. V bod 1 písm. c), vzniká BPS PARK nárok na zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa
vypočíta ako súčin počtu parkovacích miest uvedených v Čl. I. tejto zmluvy a čiastky 365,00 EUR.
Zmluvná pokuta je splatná v 14 dňovej lehote na základe písomnej výzvy BPS PARK. V prípade
omeškania Objednávateľa s plnením peňažného záväzku, je tento povinný platiť úroky z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. IV.
Povinnosti zmluvných strán
1.

BPS PARK je povinná počas doby uvedenej v čl. II. tejto zmluvy poskytovať tieto parkovacie služby :
a) zmeny projektu dopravného značenia
b) predloženie ku schváleniu zmien projektu dopravného značenia príslušným orgánom, pokiaľ sú
tieto potrebné
c) realizácia zvislého dopravného značenia
d) realizácia vodorovného dopravného značenia v období od 15.3. do 15.11.
e) letné čistenie 2x do týždňa spravidla od 1.3. do 30.11.
f) bežná zimná údržba v prípade snehovej vrstvy výšky nad 12 cm spravidla od 1.12. do 28.2.

2.

Objednávateľ je povinný v prípade zvláštneho užívania komunikácie uvoľniť vyhradené parkovacie
miesta (rozkopávka, údržba vozovky, oprava vozovky a pod.) na dobu určenú cestným správnym
orgánom.

3.

BPS PARK v rámci poskytovania služieb vykonáva monitorovanie zóny s dopravným obmedzením
spravidla v pracovné dni v čase 08.30h. -15.00h, avšak nezodpovedá za výkon a spôsob represie zo
strany Polície.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje, že na užívanom parkovacom mieste neosadí ani nebude užívať parkovací
stĺpik – zábranu. Pokiaľ sa tam tento nachádza, zaväzuje sa ho do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
demontovať.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje užívať parkovacie miesta výhradne na účely parkovania motorových vozidiel
v súlade s platným dopravným značením.
Čl. V.
Výpovedné dôvody a výpovedné lehoty
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1.

BPS PARK môže vypovedať túto zmluvu aj pred ukončením jej platnosti z týchto dôvodov :
a) ak objednávateľ neposkytne súčinnosť v prípade zvláštneho užívania komunikácie,
b) ak objednávateľ svojou činnosťou a/alebo nečinnosťou porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy a napriek výzve BPS PARK v tejto činnosti a/alebo nečinnosti naďalej pokračuje,
c) ak objednávateľ nezaplatil cenu parkovacích služieb, alebo akúkoľvek splátku podľa Čl. III. tejto
zmluvy ani do 14 kalendárnych dní odo dňa dohodnutej splatnosti a v stanovenej výške,
d) ak príslušný orgán rozhodol o zrušení parkovacieho miesta alebo o zmene dopravného značenia.

2.

Ak BPS PARK porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je objednávateľ povinný písomne
upozorniť BPS PARK na porušovanie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a ak BPS PARK
v primeranej lehote protiprávny stav neodstráni, môže objednávateľ vypovedať túto zmluvu v lehote
uvedenej v ods. 5 tohto článku.

3.

Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou dohodou.

4.

Vypovedať túto zmluvu možno len na základe písomnej výpovede jednou zo zmluvných strán
z dôvodov uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku.

5.

Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote v trvaní 10 dní, ktorá začína plynúť dňom doručenia
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1.

Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom deň doručenia rozumie nasledujúci deň po podaní písomnej
výpovede na poštu alebo inému verejnému doručovateľovi, alebo deň, keď bola doručená osobne do
sídla druhej zmluvnej strany.

2.

Obe zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že im nie sú známe skutočnosti, ktoré by bránili
uzatvoreniu tejto zmluvy a dodržiavaniu z nej vyplývajúcich práv a povinností.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách ako aj o všetkých
informáciách získaných pri plnení Zmluvy. BPS PARK udeľuje Objednávateľovi týmto súhlas so
zverejnením tejto Zmluvy, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych
predpisov. Objednávateľ udeľuje BPS PARK súhlas oznámiť správcovi komunikácie skutočnosť, ak
Objednávateľ neodstránil parkovací stĺpik z užívaného parkovacieho miesta.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť pripojením podpisov oboch zmluvných strán. Pokiaľ
všeobecne záväzný právny predpis stanovuje objednávateľovi povinnosť zverejniť zmluvu, táto zmluva
nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v súlade so zákonom 546/2010 Z. z.

5.

Táto zmluva bola pred jej podpisom prečítaná, oboma zmluvnými stranami schválená, lebo vyjadruje
ich slobodnú vôľu a bola nimi riadne a vlastnoručne podpísaná.

6. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu v jednom vyhotovení.

V Bratislave dňa ...................

_____________________________
Ing. Peter Poloma
predseda predstavenstva
BPS PARK a. s.
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V Bratislave dňa .....................

______________________________
Mgr. Patrícia Špacírová
vedúca
Kancelária najvyššieho súdu SR

