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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

Rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časťou Bratislava - Staré 
Mesto (ďalej tiež "mestská časť") a spoločnosťou BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 
811 08 Bratislava, IČO: 35 688025 (ďalej tiež "BPS PARK"), týkajúce sa urovnania 
vzájomných súdnych sporov a sporných vzťahov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy 
Č. 72/05 zo dňa 21.09.2005, v znení dodatkov Č. 1 až 3 (ďalej len "Nájomná zmluva 
Č. 72/05"), ktoré budú tvoriť rámec dohody o urovnaní a po zosúladení vôle oboch strán 
k obsahovej stránke dokumentu, budú nové záväzky strán implementované do textu 
dohody o urovnaní i Nájomnej zmluvy Č. 72/05. 

I. Urovnanie sporných a pochybných práv z Nájomnej zmluvy Č. 72/05 

1.1 Zmluvné strany (mestská časť a BPS PARK) odstránia spornosť právnych otázok 
týkajúcich sa subjektu prenajímateľa tak, že prenajímatel'om bude mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava, IČO: 00603147. 

1.2 Zmluvné strany odstránia spornosť právnych otázok týkajúcich sa predmetu zmluvy, 
tak že riadne uvedú právny vzťah mestskej časti k miestnym komunikáciám III. a IV. 
triedy nachádzajúcich sa v katastrálnom území mestskej časti, zverených na základe 
Protokolu o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti 
zo dňa 09.07.1992 a predmet nájmu zadefinujú jednoznačným, nespochybnitel'ným 
a reprodukovatel'ným spôsobom tak, že sa jedná o parkovacie miesta, ktoré boli 
zriadené na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na státie motorových vozidiel 
na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu. Výmera plochy jedného 
parkovacieho miesta je pre účely predmetnej zmluvy 10 m2. Celková výmera plochy 
parkovacích miest, názvy ulíc, na ktorých sa parkovacie miesta nachádzajú a počty 
parkovacích miest na uliciach budú uvedené v prílohe Č. 1, ktorá bude 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Grafické vyznačenie parkovacích miest na 
jednotlivých miestnych komunikáciách bude tvoriť prílohu Č. 2, ktorá bude 
neoddelitel'nou súčasťou zmluvy. 

1.3 Zmluvné strany odstránia spornosť právnych otázok týkajúcich sa nájomného 
a ďalšieho nájomného uzatvorením Dohody o urovnaní. Po nadobudnutí platnosti a 
účinnosti dohody o urovnaní sa BPS PARK zaviaže uhradiť ročné nájomné za rok 
2012 na základe doručenej faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 14 dní. Za 
účelom stanovenia ďalšieho nájomného za rok 2012 BPS PARK oznámi mestskej 
časti audítorom overenú výšku dosiahnutých tržieb z krátkodobého parkovného 
(parkovacie karty, sms platby) do 30 dní od platnosti a účinnosti dohody o urovnaní a 
na základe následne vystavenej faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 14 dní 
uhradí toto ďalšie nájomné. Po uhradení týchto faktúr sú vyrovnané všetky záväzky 
BPS PARK voči mestskej časti ku dňu 31.12.2012. BPS PARK sa tiež zaviaže 
uhradiť splatné nájomné za rok 2013 na základe doručenej faktúry od mestskej časti 
s lehotou splatnosti 14 dní. 



II. Doplnenie obsahu Nájomnej zmluvy č. 72/05 

2.1 INVESTíCIE DO PARKOVACEJ TECHNIKY 

BPS PARK sa zaviaže investovať do systému parkovacích automatov. Minimálna 
výška investície suvlslaca s vypracovaním projektovej dokumentácie, jej 
odsúhlasením, zakúpením automatov a inštaláciou systému parkovacích automatov 
a ďalších súvisiacich nákladov je odhadovaná vo výške 250 000 eur. BPS PARK 
predloží projektovú dokumentáciu a finančné vyúčtovanie celého projektu mestskej 
časti do 30 dní po spustení prevádzky za účelom preukázania a zdokumentovania 
splnenia tohto investičného záväzku. Po nadobudnutí právoplatnosti dohody o 
urovnaní, najneskôr však do troch mesiacov, sa BPS PARK zaväzuje podať žiadosť 
na mestskú časť na umiestnenie parkovacích automatov. Doba na zavedenie 
systému parkovacích automatov sú štyri mesiace od vydania príslušných povolení. 
Uvedenie systému do prevádzky bude naplánované k 1.1.2014. 

Mestská časť zabezpečí súčinnosť pri vydaní povolení a súhlasov potrebných na 
osadenie a inštaláciu parkovacích automatov, ako aj umiestnenia prevádzkových 
poriadkov. Umiestnenie parkovacích automatov a prevádzkových poriadkov na 
pril'ahlých chodníkoch nebude spoplatnené. 

BPS PARK sa zaviaže, že po riadnom uplynutí dohodnutej doby prenájmu odstráni 
automaty na vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.2 INVESTíCIE DO KONTROLY PARKOVANIA 

BPS PARK sa zaviaže poskytnúť pre účely kontroly platobnej disciplíny na predmete 
nájmu v zóne s dopravným obmedzením minimálne dve vozidlá s vodičom (na ťarchu 
BPS PARK) a poskytnúť súčinnosť príslušníkom Okrskovej stanice Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto pri kontrole platobnej disciplíny a 
výkone represie v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tieto vozidlá budú označené viditel'ným 
nápisom "Kontrola parkovania". 

2.3 SÚČINNOSŤ PRI KONTROLE 

BPS PARK sa zaviaže monitorovať stav platobnej disciplíny a v prípade podozrenia 
zo spáchania priestupku, ich bude nahlasovať Okrskovej stanici Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto. Mestská časť sa zaviaže zabezpečiť 
formou Rozhodnutia starostu kontrolu platobnej disciplíny a výkon represie 
príslušníkmi Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy -
Staré Mesto a osobami povereným i mestskou časťou v pomere 1 príslušník! 
poverená osoba mestskou časťou na 600 parkovacích miest predmetu nájmu, avšak 
minimálne 2 príslušníci Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy - Staré Mesto na predmete nájmu. Mestská časť bude poskytovať 
súčinnosti vo všetkých prípadoch, keď ju o súčinnosť BPS PARK požiada a keď bude 
možné takúto súčinnosť rozumne a účelne od nej požadovať. 



2.4 POKRAČOVANIE V PROJEKTE INTERREG IliA 

Zmluvné strany sa zaviažu naďalej pokračovať pri prevádzkovaní projektu Interreg III 
cezhraničnej spolupráce. Služba Mobil Parking bola zavedená na základe projektu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG iliA Slovenská republika - Rakúsko, ktorý bol 
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. 

V prípade, že na celom územi hlavného mesta SR Bratislavy bude prijatá a 
realizovaná jednotná parkovacia politika a bude odsúhlasená Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti, BPS PARK posúdi a vyhodnotí možnosť zapojenia 
sa do takéhoto systému. 

2.5 AKTUALIZÁCIA POČTU PARKOVACíCH MIEST 

Zmluvné strany sa zaviažu pravidelne aktualizovať počet prenajatých parkovacích 
miest, min. 1x ročne k 31.5. kalendárneho roka. BPS PARK každoročne predloží 
najneskôr k 31.5. ročný projekt ( ďalej tiež "RP") parkovacích miest prenajímateľovi a 
príslušnému cestnému správnemu orgánu. 

Zmluvné strany vykonajú k termínu podpisu dohody o urovnaní novú pasportizáciu 
prenajatých parkovacích miest na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy v zóne s 
dopravným obmedzením a za tým účelom fyzicky sčítajú parkovacie miesta a 
vyhotovia prílohu - písomný podklad obsahujúci: názov miestnych komunikácií III. a 
IV. triedy - ulíc, na ktorých sa prenajaté parkovacie miesta nachádzajú s presným 
počtom prenajatých parkovacích miest na jednotlivých uliciach, prílohu - grafické 
vyznačenie prenajatých parkovacích miest na jednotlivých uliciach. 
Predmetné prílohy budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody o urovnaní. 

Prvý RP sa BPS PARK zaviaže predložiť do 2 mesiacov od vykonania pasportizácie. 
Ak sa zmluvné strany písomne dohodnú na zmene počtu alebo umiestnení 
parkovacích miest, zaväzujú sa aktualizovať tento podklad bez zbytočného odkladu. 

2.6 KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE 

BPS PARK je oprávnená spoplatniť krátkodobé parkovanie v pracovných dňoch v 
čase od Bh. do 16h. BPS PARK je oprávnená predížiť túto dobu spoplatnenia a ak 
táto úprava bude odsúhlasená cestným správnym orgánom, dôjde k pomernej 
úprave základného nájomného. 

2.7 NÁJOMNÉ 

Základné nájomné je vo výške 10,124 eur ročne za 1 m2 parkovacieho miesta. 
Ďalšie nájomné je vo výške 2,25 % z objemu ročných tržieb dosiahnutých z 
krátkodobého parkovného (prostredníctvom parkovacích kariet, sms platby, 
parkovacích automatov, prípadne iných technológií) na predmete nájmu pri 
zabezpečení platobnej disciplíny uživateľov parkovacích miest. Aktuálna cena 
krátkodobého parkovného je O,BO eur/ho Každé zvýšenie ceny krátkodobého 
parkovného o 0,01 eur predstavuje zvýšenie percenta z objemu ročných tržieb 
dosiahnutých z krátkodobého parkovného na predmete nájmu o 0,01 percentuálneho 
bodu. 



BPS PARK sa zavlaze písomne informovať mestskú časť o zámere zvýšenia 
krátkodobého parkovného minimálne 3 mesiace vopred. 

Za účelom stanovenia ďalšieho nájomného sa BPS PARK zavlaze každoročne 
oznámiť mestskej časti audítorom overenú výšku dosiahnutých tržieb z krátkodobého 
parkovného (parkovacie karty, sms platby, parkovacie automaty resp. iné 
technológie) dosiahnutých na predmete nájmu. BPS PARK túto povinnosť splní na 
základe písomného oznámenia doručeného mestskej časti do 2 mesiacov po 
skončení príslušného kalendárneho roka. 

2.8 REZIDENTSKÉ PARKOVANIE 

BPS PARK sa zaviaže k vydávaniu rezidentských parkovacích kariet (ďalej tiež 
"RPK"), pričom RPK karta bude vydávaná na obyvatel'a s trvalým pobytom na 
uliciach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Nájomnej zmluvy č. 72/05 pre jedno vozidlo 
v jeho vlastníctve, evidované na adresu jeho trvalého pobytu, pričom vozidlo nesmie 
byť určené k výkonu podnikatel'skej činnosti. Mestská časf poskytne nevyhnutnú 
súčinnosť za účelom zabránenia zneužívania týchto kariet. 

BPS PARK sa zaviaže vydávať RPK za cenu maximálne 1,2-násobku najvyššej ceny 
RPK + DPH, ktorú vydával bude v budúcnosti v iných zónach v Starom Meste 
vydávať mestská časť. Minimálna cena RPK je 50 EUR + DPH. 

2.9 VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA A STLPIKY 

BPS PARK sa zaviaže bezplatne vyhradiť 3% (z celkového počtu parkovacích miest) 
parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez uvedenia 
konkrétneho užívatel'a a 1% (z celkového počtu parkovacích miest) pre konkrétne 
vozidlo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území 
mestskej časti za primeraných cenových podmienok. 

BPS PARK sa zaviaže neosadzovať na vyhradených parkovacích miestach 
parkovacie stlpiky bez súhlasu mestskej časti. 

Za účelom postihu neoprávnene parkujúcich vozidiel na vyhradených parkovacích 
miestach mestská časť zabezpečí výkon práva správcu komunikácie k odstráneniu 
vozidla za podmienok stanovených zákonom. 

2.10 HARMONOGRAM RUŠENIA STLPIKOV 

BPS PARK spracuje štvorročný harmonogram postupného rušenia parkovacích 
stlpikov vo vlastníctve užívateľov takým spôsobom, že do novovytvorených zmlúv 
bude klientom dávať povinnosť na vlastné náklady tento demontovať v lehote do 30 
dní odo dňa začatia užívania parkovacieho miesta. V prípade , že klient tento 
záväzok nesplní, oznámi BPS PARK túto skutočnosť mestskej časti s uvedením 
konkrétneho parkovacieho miesta a osoby, ktorá túto povinnosť nesplnila. 

Mestská časť sa súčasne ako správca miestnych komunikácií III. a IV. triedy podl'a 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke zaviaže zabezpečovať účinné 
odstraňovanie vozidiel, ktoré porušujú príslušné ustanovenia tohto zákona 



prostredníctvom Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom zabezpečiť 
oprávneným osobám riadne užívanie vyhradených parkovacích miest. 

BPS PARK a mestská časť sa zaviažu každoročne vyhodnotiť vzájomné plnenie 
týchto prijatých záväzkov a v prípade, ak bude zistené, že účinný odťah vozidiel zo 
strany mestskej časti nie je zabezpečený, bude BPS PARK oprávnená realizáciu 
tohto harmonogramu pozastaviť. 

III. Urovnanie sporných a pochybných práv uplatnených mestskou časťou a BPS 
PARK v súdnych konaniach 

3.1 Mestská časť a BPS PARK sa zavlazu urovnať všetky sporné a pochybné práva 
uplatnené v súdnych konaniach nasledovne: 

3.1.1 BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného 
pred Okresným súdom Bratislava I, č.k. 12C/45/2012, do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti dohody o urovnaní, 

3.1.2 BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného 
pred Okresným súdom Bratislava I, č.k. 10C/44/2012, do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti dohody o urovnaní, s tým, že nebude od mestskej časti 
ani v budúcnosti požadovať zaplatenie žalovanej sumy istiny 3.650,00 EUR ani 
žiadneho príslušenstva, 

3.1.3 BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného 
pred Okresným súdom Bratislava I, č.k. 11 C/214/2010, do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti dohody o urovnaní, s tým, že nebude od mestskej časti 
ani v budúcnosti požadovať ani zaplatenie žalovanej sumy istiny 938.407,51 
EUR, istiny 285.338,86 EUR, ani zaplatenie príslušenstva, 

3.1.4 Mestská časť sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného 
pred Okresným súdom Bratislava I, č.k. 12C/275/2009, do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti dohody o urovnaní, 

3.1.5 BPS PARK nebude požadovať od mestskej časti náhradu trov súdnych konaní 
uvedených v bodoch 3.1.1 až 3.1.4, 

3.1.6 Mestská časť nebude požadovať od BPS PARK náhradu trov súdnych konaní 
uvedených v bodoch 3.1.1 až 3.1.4. 

V prípade, ak nedôjde k naplneniu účelu tohto uznesenia do 12 mesiacov odo dňa jeho 
prijatia Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, stratí toto uznesenie platnosť. 

B. s pln o moc ň uje 

starostku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, na vykonanie všetkých nevyhnutných a potrebných právnych úkonov a 
negociačných úkonov ako aj k doplneniu zmluvných podmienok tak, aby došlo 
k naplneniu účelu tohto uznesenia a k uzatvoreniu platnej a účinnej dohody o urovnaní. 



Dôvodová správa 

Dôvody pre urovnanie vzájomných, a v súčasnosti sporných, právnych vzťahov 
založených Nájomnou zmluvou Č. 72/05 zo dňa 21.09.2005, v znení dodatkov Č. 1 až 3 
(ďalej len "Nájomná zmluva Č. 72/05"), identifikuje predkladatel' nasledovne: 

1. odstránenie sporných častí právneho vzťahu založeného Nájomnou zmluvou 
Č. 72/05, ktoré nastolí právnu istotu medzi účastníkmi tohto právneho vzťahu; 

2. doplnenie právneho vzťahu založeného Nájomnou zmluvou Č. 72/05 o nové záväzky 
BPS PARK, ktoré majú za ciel' zefektívnenie parkovacej politiky na území mestskej 
časti, a to najmä v týchto oblastiach: 

(i) zefektívnenie kontrola parkovania, 

(ii) investície BPS PARK do skvalitňovania služieb spojených s parkovaním 
vozidiel na predmete nájmu (investície do systému parkovacích automatov) 
v predpokladanej výške investície 250.000,- EUR; 

3. v prípade urovnania právneho vzťahu založeného Nájomnou zmluvou Č. 72/05 
uvol'nenie dosial' deponovaných finančných prostriedkov v prospech mestskej časti 
za obdobie od 01.10.2009 do 31.12.2011 vo výške 552.885,35 EUR; 

4. v prípade urovnania právneho vzťahu založeného Nájomnou zmluvou Č. 72/05 
získanie ďalších finančných prostriedkov v prospech mestskej časti (finančné 
prostriedky získané z nájomného a tzv. ďalšieho nájomného) - za rok 2012 a za 
pomernú časť roku 2013 je to suma cca 300.000,- EUR; 

5. v prípade urovnania právneho vzťahu založeného Nájomnou zmluvou Č. 72/05 
ukončenie súdnych konaní s elimináciou možných nepriaznivých finančných dopadov 
pre mestskú časť v prípade úspech BPS PARK v týchto súdnych konaniach, ktoré 
ukončenie súdnych konaní tak predstavuje pre mestskú časť úsporu finančných 
prostriedkov v celkovej sume cca. 1.456.039,- EUR: 

(i) v prípade úspechu žaloby BPS PARK o zaplatenie náhrady škody (ušlého 
zisku) vedenej na Okresnom súde Bratislava I sp. zn. 11 C 
214/2010, predstavujú predpokladané finančné nároky BPS PARK voči 
mestskej časti spolu sumu: 1.452.170,- EUR, 

(ii) v prípade úspechu žaloby BPS PARK o náhradu škody, vedenej na Okresnom 
súde Bratislava I pod č.k. 10C 44/2012, predstavujú predpokladané finančné 
nároky BPS PARK voči mestskej časti spolu sumu 3.869,00 EUR. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené skutočnosti predkladatel' navrhuje schváliť 
predmetné uznesenie v navrhovanom znení. 


