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 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY PLATOBNÉHO SYSTÉMU PROSTREDNÍCTOM 
MOBILNEJ APLIKÁCIE PRE ÚHRADU DOČASNÉHO PARKOVANIA 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení 

 

medzi: 

 

Objednávateľ 

Názov:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 

IČ DPH: SK2020372596 

IBAN:   

Zastúpený: Ing. arch Matúš Vallo, primátor 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Poskytovateľ 

Názov:   

Sídlo:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

IBAN:   

Zastúpený:  

 

(ďalej len ako „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 
strana“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Preambula 

Objednávateľ je prevádzkovateľom parkovacích miest na území Objednávateľa. Objednávateľ 
všeobecne záväzným nariadením č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej ako 
„VZN 8/2019“) ustanovil úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na 
svojom území, určil spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné 
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parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Objednávateľ umožnil vo VZN 
8/2019 vykonávanie úhrady za parkovací lístok prostredníctvom internetového rozhrania, vrátane 
mobilných aplikácií, ktoré sú bežným a veľmi využívaným platobným nástrojom v oblasti úhrady za 
dočasné parkovanie v rámci krajín Európskej únie. Objednávateľ považuje úhradu parkovacích lístkov  
prostredníctvom mobilnej aplikácie za dlhodobo preferovaný spôsob predaja a distribúcie dočasných 
parkovacích oprávnení na území Objednávateľa. 

Objednávateľ v snahe zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb pre svojich obyvateľov, ako aj 
návštevníkom na najvyššej možnej úrovni aj v oblasti predaja a distribúcie parkovacích oprávnení 
(parkovacích lístkov) podporuje otvorenú súťaž pre všetkých poskytovateľov služieb súvisiacich 
s predajom a distribúciou parkovacích oprávnení, ktorá ako jediná dokáže zabezpečiť a kontinuálne 
udržať požadovanú kvalitu poskytovaných služieb. 

Poskytovateľ má záujem poskytnúť mobilnú aplikáciu na úhradu parkovacích lístkov prostredníctvom 
tejto mobilnej aplikácie, umožniť jej bezplatné stiahnutie a užívanie každej osobe, ktorá o to prejaví 
záujem a prevádzkovať túto aplikáciu za odplatu poskytovanú Objednávateľom. 

Objednávateľ má záujem vytvoriť efektívnu hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi mobilných 
aplikácií a preto sa verejným návrhom na uzavretie zmluvy zaviazal uzavrieť zmluvu s každým 
poskytovateľom, ktorý o to v lehote na prijatie verejného návrhu prejaví záujem. Objednávateľ  
sprostredkuje Zákazníkovi v rovnakej miere informácie o každom poskytovateľovi mobilnej aplikácie, 
ktorý uzatvoril túto Zmluvu, a to najmä na webovej stránke Bratislavský parkovací asistent – 
www.paas.sk, a odkazom na túto webovú stránku, umiestneným na vyhradených miestach, najmä na 
informačných tabuliach parkovacích zón.  

Prijatím verejného návrhu na uzavretie zmluvy každý Poskytovateľ potvrdí, že spĺňa podmienky 
oprávnenosti definované Objednávateľom. Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy overí 
splnenie podmienok oprávnenosti poskytovateľmi. Poskytovateľom, ktorí splnia podmienky 
oprávnenosti, vznikne právo aj povinnosť preukázať, že mobilná aplikácia spĺňa požiadavky 
Objednávateľa prevádzkovať a bezplatne poskytnúť mobilnú aplikáciu každej osobe, ktorá o to prejaví 
záujem. 

Na účely zabezpečenia prístupu na trh je Objednávateľ oprávnený na ročnej báze zverejňovať nové 
verejné návrhy na uzavretie zmluvy, v ktorých na základe skúseností s plnením Zmluvy nanovo upraví 
požiadavky na mobilnú aplikáciu a spôsob preukazovania ich splnenia ako aj podmienky prevádzky 
mobilnej aplikácie na ďalšie obdobie. Objednávateľ umožní Poskytovateľovi poskytovať služby podľa 
tejto Zmluvy aj v ďalšom období, a to na základe dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude zodpovedať 
podmienkam nového verejného návrhu na uzavretie zmluvy, čím Objednávateľ zabezpečí rovnaké 
podmienky poskytovania služieb pre všetkých (pôvodných aj pristupujúcich) poskytovateľov. 

 

Článok 1. 

Definície pojmov 

Nasledujúce výrazy a pojmy v tejto Zmluve majú nižšie definovaný význam, ktorý sa ďalej použije na 
účely výkladu ustanovení tejto Zmluvy: 

„Aplikácia“ znamená mobilnú aplikáciu, ktorú na základe a podľa podmienok tejto Zmluvy poskytne 
a bude prevádzkovať Poskytovateľ a ktorej účelom je zabezpečenie bezproblémovej, časovo 
a administratívne efektívnej úhrady Parkovného Zákazníkmi. 

„Fáza akceptácie Aplikácie“ znamená fázu plnenia tejto Zmluvy, ktorá sa začína dňom 
doručenia Potvrdenia o splnení Podmienok oprávnenosti a končí dňom doručenia doručením 
oznámenia Objednávateľa o preukázaní splnenia Technických a funkčných požiadaviek 
Poskytovateľovi podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy. 

„Fáza prevádzkovania Aplikácie“ znamená fázu plnenia tejto Zmluvy, ktorá sa začína 
doručením súhlasu so začatím Fázy prevádzkovania Aplikácie podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy a 
končí 

(i) uplynutím doby trvania Zmluvy podľa bodu 14.1 tejto Zmluvy; 

http://www.paas.sk/
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(ii) ukončením Zmluvy odstúpením od Zmluvy podľa bodu 14.2 tejto Zmluvy; 
(iii) zánikom Zmluvy podľa bodu 14.3 tejto Zmluvy. 

„Prevádzkovanie Aplikácie“ znamená poskytovanie služieb Poskytovateľom vo Fáze 
prevádzkovania Aplikácie podľa špecifikácie uvedenej v tejto Zmluve; 

„Skúšky Aplikácie“ znamenajú všetky relevantné skúšky alebo testy, ktorých účelom je 
preukázanie, že Aplikácia spĺňa Technické a funkčné požiadavky. 

„Technické a funkčné požiadavky“ znamenajú podrobnú špecifikáciu technických 
parametrov a funkcionality Aplikácie vypracovanú Objednávateľom; Technické a funkčné 
požiadavky tvoria Prílohu č .1 tejto Zmluvy;  

„Audítor“ predstavuje subjekt, ktorý u Objednávateľa vykonáva kontrolu inter alia výberu Parkovného 
a nákladov spojených s prevádzkou regulovaného parkovania na miestnych komunikáciách. 
Minimálny okruh týchto subjektov zahŕňa Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre 
verejné obstarávanie Slovenskej republiky, štatutárneho audítora Objednávateľa a mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, vrátane zamestnancov nimi poverených na výkon kontroly;  

„Banková záruka“ má význam uvedený v bode 7.13 až 7.15 tejto Zmluvy; 

„Dôverná informácia“ znamená akúkoľvek informáciu, ktorá nie je verejne prístupná, a ktorú Zmluvná 
strana poskytujúca informáciu označí za dôvernú, okrem tej, ktorá sa stane alebo stala verejne 
prístupnou inak ako neoprávnenou manipuláciou Zmluvnou stranou, ktorá sa oboznamuje s dôvernou 
informáciou; Dôverné informácie môžu byť poskytnuté vo verbálnej (telefonát, rozhovor), písomnej 
(zadanie, pripomienkovanie) alebo elektronickej forme (email, textový editor, zdrojový kód); 

„Hraničný podiel 1“ znamená podiel na trhu vo výške 20 (dvadsať) % určený spôsobom podľa Prílohy 
č. 3 tejto Zmluvy; 

„Hraničný podiel 2“ znamená podiel na trhu vo výške 40 (štyridsať) % určený spôsobom podľa Prílohy 
č. 3 tejto Zmluvy; 

„Incident“ znamená akékoľvek prerušenie fungovania Aplikácie alebo jej funkcionality alebo akékoľvek 
zníženie kvality Aplikácie najmä v porovnaní s Technickými a funkčnými požiadavkami; 

„Kritický incident“ alebo „A-blocker“ znamená Incident, ktorý sa prejavuje výpadkom 
fungovania Aplikácie, čo znemožňuje jej využívanie ako celku, resp. spôsobuje zásadné 
obmedzenie jej funkcionality a rýchlosti pri obsluhe Zákazníkmi alebo Objednávateľom počas 
doby trvania Incidentu (najmä úhrada Parkovného). Kritický incident sa zväčša opakuje globálne 
voči všetkým užívateľom Aplikácie. Za Kritický incident sa považuje aj prejav, ktorý je opakovane 
vyvolateľný alebo má trvalý charakter alebo sa prejavuje hromadne. Kritickým incidentom môže 
byť aj výskyt viacerých Závažných incidentov alebo Nekritických incidentov, ktorých súčasné 
pôsobenie znemožňuje prevádzkovanie Aplikácie alebo spôsobuje zásadné obmedzenie jej 
funkcionality alebo rýchlosti pre Zákazníka alebo Objednávateľa. Akékoľvek narušenie 
bezpečnosti Aplikácie alebo systému ParkSys, na ktorý bude Aplikácia integrovaná, sa považuje 
za Kritický incident, a to aj vtedy, ak nemá vplyv na funkčnosť Aplikácie. 

„Závažný incident“ alebo „B-major“ znamená Incident, ktorý sa prejavuje výpadkom fungovania 
Aplikácie (jej funkcií a modulov v rámci dôležitých biznis funkcionalít Aplikácie) voči Zákazníkom 
v rozsahu čiastočne obmedzenej funkcionality Aplikácie, v dôsledku ktorého je používanie 
Aplikácie zo strany Zákazníkov alebo Objednávateľa obmedzené počas doby trvania Incidentu. 
Za Závažný incident sa považuje aj prejav, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý 
charakter alebo sa prejavuje hromadne. Závažným incidentom, môže byť aj výskyt viacerých 
Nekritických incidentov, ktorých súčasné pôsobenie závažným spôsobom obmedzuje 
funkcionalitu Aplikácie pre Zákazníkov alebo Objednávateľa. 

„Nekritický incident“ alebo „C-minor“ znamená Incident, ktorý nespôsobí výpadok Aplikácie, 
resp. ktorý závažným spôsobom neznižuje funkčný rozsah a rýchlosť Aplikácie (napr. drobná 
funkčná chyba). 

„Mesačný výkaz Parkovného“ znamená prehľad uhradeného Parkovného v štruktúre uvedenej 
v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy; 
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„Mesačný výkaz prevádzky“ znamená prehľad Monitorovania prevádzky v štruktúre uvedenej 
v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy; 

„Model odmeňovania“ znamená spôsob určenia výšky odplaty Poskytovateľa zadefinovaný v Prílohe 
č. 7 tejto Zmluvy; 

„Monitorovanie prevádzky“ znamená činnosť Poskytovateľa, ktorou preukazuje riadnu 
a bezporuchovú prevádzku Aplikácie, zabezpečuje evidenciu predchádzania vzniku Incidentov, ako aj 
všetku ďalšiu činnosť v zmysle Technických a funkčných požiadaviek; 

„Nové obdobie“ znamená obdobie poskytovania služieb úhrady Parkovného cez mobilnú aplikáciu 
určené Objednávateľom vo verejnom návrhu na uzavretie zmluvy, ktorý Objednávateľ uverejní podľa 
bodu 12.1 tejto Zmluvy; 

„Odplata“ má význam uvedený v bode 6.1 Zmluvy; 

„ParkSys“ znamená informačný systém Objednávateľa, v ktorom sú implementované prijaté pravidlá 
parkovacej politiky, a ktorý slúži na ich uplatňovanie v praxi v súlade s Právnym poriadkom ako aj 
pravidlami prijatými Objednávateľom; Aplikácia komunikuje s ParkSys pomocou API rozhrania 
definovaného v prílohe č. 6 k tejto Zmluve – ParkSysAPI; 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení; 

„Parkovacie miesta“ znamenajú úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel určené všeobecne záväzným nariadením Objednávateľa pričom ku dňu uzavretia 
tejto Zmluvy ide o VZN 8/2009 ako aj ďalšie parkovacie miesta uvedené v Prevádzkovom poriadku;  

„Parkovné“ znamená poplatok za úhradu parkovacieho lístka určený všeobecne záväzným 
nariadením Objednávateľa; ku dňu uzavretia tejto Zmluvy ide o VZN 8/2009 (§ 4 VZN 8/2019) alebo 
v Prevádzkovom poriadku; 

„Podmienky oprávnenosti“ znamenajú podmienky uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy; 

„Poskytovateľ služieb pre ParkSys“ je poskytovateľ, ktorý poskytuje Objednávateľovi (okrem iného) 
servisné služby pre ParkSys; 

„Potvrdenie o splnení Podmienok oprávnenosti“ má význam uvedený v bode 4.2 (ii) alebo 4.4 tejto 
Zmluvy; 

„Právny poriadok“ znamená právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý zahŕňa všetky platné a účinné 
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky s relevantným zohľadnením európskej 
legislatívy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

„Prevádzkový poriadok“ znamená prevádzkový poriadok Objednávateľa, zverejnený na webovom 
sídle Objednávateľa, ktorý upravuje niektoré podmienky prevádzky Aplikácie a môže obsahovať 
zoznam Parkovacích miest neuvedených vo VZN 8/2019 a upraviť výšku Parkovného za Parkovacie 
miesta neuvedené vo VZN 8/2019; Prevádzkový poriadok môže Objednávateľ jednostranne meniť; 
v prípade rozporu medzi Prevádzkovým poriadkom a touto Zmluvou vrátane jej Príloh má prednosť táto 
Zmluva;  

„Verejný návrh“ znamená verejný návrh na uzavretie tejto Zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného 
zákonníka, zverejnený Objednávateľom dňa 20.7.2021 pod č. MAG 399921/2021; 

„Vyššia moc“ znamená mimoriadnu udalosť alebo okolnosť, ktorú nemohla žiadna zo Zmluvných strán 
pred uzatvorením Zmluvy predvídať, ktorá je mimo kontroly ktorejkoľvek zo Zmluvných strán a nebola 
spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti konaním alebo opomenutím ktorejkoľvek Zmluvnej strany 
a ktorá podstatným spôsobom sťažuje alebo znemožňuje plnenie povinností podľa Zmluvy 
ktoroukoľvek zo Zmluvných strán. Takýmito udalosťami alebo okolnosťami sú najmä, nie však výlučne, 
vojna, teroristický útok, občianske nepokoje, vzbura, prítomnosť ionizujúceho alebo rádioaktívneho 
žiarenia, požiar, výbuch, povodeň či iné živelné pohromy alebo prírodné katastrofy. Výslovne sa 
stanovuje, že Vyššou mocou nie je štrajk zamestnancov ani hospodárske pomery Zmluvných strán, 
ani iné okolnosti osobnej povahy a tiež nie také okolností, ktoré síce náklady na plnenie zvyšujú, ale 
plnenie neznemožňujú, t.j. predovšetkým zmeny ovplyvňujúce len ekonomickú situáciu tzn. prekážky, 
kvôli ktorým je plnenie náročnejšie, a strana tak dosiahne nižší zisk, než aký predpokladala v dobe 
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uzatvárania tejto Zmluvy, prípadne bude na celej obchodnej transakcii stratová. Pre vylúčenie 
pochybností sa dojednáva, že opatrenia orgánov verejnej moci vo vzťahu k predchádzaniu šírenia 
ochorenia COVID-19 platné v čase uzavretia tejto Zmluvy a ich následky nemôžu byť považované za 
udalosti, resp. okolnosti Vyššej moci; 

„Zákazník“ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o úhradu Parkovného cez 
Aplikáciu; 

„Zákon o e-Governmente“ znamená zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); 

„Zástupca Poskytovateľa“ znamená osoba preukázateľne určená Poskytovateľom na konanie 
v mene Poskytovateľa voči Objednávateľovi pri plnení záväzkov a výkone práv Poskytovateľa podľa 
tejto Zmluvy; 

„Zástupca Objednávateľa“ znamená osoba preukázateľne určená Objednávateľom na konanie 
v mene Objednávateľa voči Poskytovateľovi pri plnení záväzkov a výkone práv Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy;  

„Zberný účet“ znamená bankový účet Poskytovateľa, vedený v banke alebo pobočke zahraničnej 
banky na území krajín Európskej menovej únie, na ktorý Poskytovateľ prijíma úhrady Parkovného 
a poukazuje z neho tieto úhrady na účet Objednávateľa; 

„Zmluva“ znamená túto Zmluvu o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej 
aplikácie pre úhradu dočasného parkovania uzatvorenú na základe Verejného návrhu medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom vrátane jej príloh. 

 

Článok 2. 

Úvodné ustanovenia a vyhlásenia strán 

2.1 Účelom, na ktorý Objednávateľ s Poskytovateľom uzatvárajú túto Zmluvu, je záujem 
Objednávateľa, v súlade so štandardmi definovanými v Prevádzkovom poriadku, zabezpečiť 
bezproblémovú, časovo a administratívne efektívnu úhradu Parkovného prostredníctvom 
Aplikácie a umožniť Zákazníkom bezplatné použitie Aplikácie ako jedného z platobných kanálov 
na úhradu Parkovného podľa VZN 8/2019. Objednávateľ zavedením systému platieb Parkovného 
cez mobilné aplikácie Objednávateľom sleduje zvýšenie komfortu služieb pre Zákazníkov. 

2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v Zmluve sú v súlade so skutočným stavom ku dňu 
uzavretia Zmluvy. 

2.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že: 

2.3.1 sa riadne oboznámil s Technickými a funkčnými požiadavkami a s Prevádzkovým 
poriadkom, 

2.3.2 spĺňa všetky požiadavky kladené Právnym poriadkom na výkon činností podľa tejto 
Zmluvy, 

2.3.3 spĺňa Podmienky oprávnenosti, 

2.3.4 je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté a 

2.3.5 Verejný návrh prijal bez výhrad. 

2.4 Objednávateľ vyhlasuje, že 

2.4.1 je prevádzkovateľom systému ParkSys, s ktorým bude integrovaná Aplikácia 
Poskytovateľa cez rozhranie systému ParkSys špecifikované v Technických 
a funkčných požiadavkách resp. prílohe č. 6 k tejto Zmluve - ParkSysAPI. 

2.4.2 je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
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Článok 3. 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je 

(i) záväzok Poskytovateľa preukázať, že Aplikácia spĺňa Technické a funkčné požiadavky 
inter alia včítane integrácie s ParkSys spôsobom podľa článku 5. tejto Zmluvy, 

(ii) záväzok Poskytovateľa riadne prevádzkovať Aplikáciu, umožniť bezplatné stiahnutie 
a užívanie Aplikácie Zákazníkmi podľa podmienok tejto Zmluvy 

(iii) záväzok Poskytovateľa zabezpečovať možnosť platby Parkovného Zákazníkmi cez 
Aplikáciu na Zberný účet a záväzok Poskytovateľa poukazovať Parkovné zo Zberného účtu 
na účet Objednávateľa a 

(iv) záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Odplatu podľa článku 6 
tejto Zmluvy. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že Aplikácia a Prevádzkovanie Aplikácie budú zodpovedať účelu, na 
ktorý sa Zmluva uzatvára najmä, aby pre Objednávateľa zabezpečila bezproblémový, časovo 
a administratívne efektívny výber Parkovného, ako aj kontrolu úhrady Parkovného na základe 
integrácie Aplikácie so systémom ParkSys. 

3.3 Poskytovateľ je povinný v zmysle tejto Zmluvy zabezpečiť si vo svojom mene, na vlastné náklady, 
na vlastnú zodpovednosť a riziko všetko potrebné technické vybavenie a systémové softvérové 
vybavenie, licencie a iné práva k predmetom duševného vlastníctva potrebným na preukázanie 
splnenia Technických a funkčných požiadaviek a Prevádzkovanie Aplikácie v súlade s touto 
Zmluvou. 

3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy ustanovenia 
Právneho poriadku. Poskytovateľ je povinný vo svojom mene zaobstarať si všetky oznámenia, 
povolenia, vyjadrenia, licencie a súhlasy vyžadované Právnym poriadkom pre preukázanie 
splnenia Technických a funkčných požiadaviek a Prevádzkovanie aplikácie. Poskytovateľ 
uznáva, že akékoľvek zmeny tejto Zmluvy môžu vyžadovať zmenu alebo dodatok k povoleniam, 
súhlasom a licenciám, ktoré je Poskytovateľ povinný zabezpečiť. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Aplikácia musí okrem vlastností výslovne dohodnutých v Zmluve spĺňať požiadavky Právneho 
poriadku. 

 

Článok 4. 

Preukazovanie splnenia Podmienok oprávnenosti 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy preukázať Objednávateľovi splnenie Podmienok oprávnenosti v rozsahu a spôsobom 
upraveným v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve. 

4.2 Objednávateľ posúdi splnenie Podmienok oprávnenosti a v lehote do 10 (desiatich) pracovných 
dní od uplynutia lehoty podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy: 

(i) písomne vyzve Poskytovateľa, aby v lehote do 5 (piatich) pracovných dní vysvetlil alebo 
doplnil predložené doklady, ak tieto doklady nepreukazujú splnenie Podmienok 
oprávnenosti alebo 

(ii) vydá Poskytovateľovi písomné Potvrdenie o splnení Podmienok oprávnenosti, ak doklady 
predložené Poskytovateľom preukazujú splnenie Podmienok oprávnenosti. 

4.3 V prípade, ak Poskytovateľ ani na výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.2 (i) tejto Zmluvy 
nepredloží doklady, ktorými preukáže splnenie Podmienok oprávnenosti, Objednávateľ zašle 
Poskytovateľovi písomné oznámenie o nesplnení Podmienok oprávnenosti. Doručením 
písomného oznámenia o nesplnení Podmienok oprávnenosti Poskytovateľovi táto Zmluva 
zaniká. 
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4.4 V prípade, ak Poskytovateľ na výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.2 (i) tejto Zmluvy predloží 
doklady, ktorými preukáže splnenie Podmienok oprávnenosti, Objednávateľ vydá 
Poskytovateľovi písomné Potvrdenie o splnení Podmienok oprávnenosti. 

4.5 Doručením písomného potvrdenia o splnení Podmienok oprávnenosti podľa bodu 4.2 (ii) alebo 
bodu 4.4 tejto Zmluvy sa začína Fáza akceptácie Aplikácie. 

 

 

Článok 5. 

Preukazovanie splnenia Technických a funkčných požiadaviek 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje preukázať splnenie Technických a funkčných požiadaviek v lehote do 
45 (štyridsiatich piatich) kalendárnych dní od dňa začatia Fázy akceptácie Aplikácie podľa bodu 
4.5 tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný poskytnúť a prevádzkovať Aplikáciu s vynaložením 
odbornej starostlivosti a v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami tak, aby bol splnený 
účel tejto Zmluvy. 

5.2 Ak hrozí, že Poskytovateľ nesplní povinnosti podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy včas alebo hrozí 
omeškanie pri plnení povinností Poskytovateľa vo Fáze prevádzkovania Aplikácie, Poskytovateľ 
bude o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo 
sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a 
predpokladaný deň a čas nápravy omeškania povinností podľa tejto Zmluvy. 

5.3 Splnením oznamovacej povinnosti Poskytovateľa podľa bodu Zmluvy nie sú dotknuté ostatné 
nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Poskytovateľa vo Fáze akceptácie 
Aplikácie alebo vo Fáze prevádzkovania Aplikácie, predovšetkým nárok na zmluvnú pokutu a na 
náhradu škody. Objednávateľ je po splnení oznamovacej povinnosti Poskytovateľa podľa bodu 
5.2 Zmluvy oprávnený lehotu podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy predĺžiť o čom Poskytovateľa písomne 
informuje. 

5.4 Poskytovateľ preukazuje splnenie Technických a funkčných požiadaviek predložením vyhlásenia 
o splnení Technických a funkčných požiadaviek podľa Prílohy č. 9 k tejto Zmluve, v ktorom 
popíše spôsob naplnenia jednotlivých Technických a funkčných požiadaviek. 

5.5 Objednávateľ v lehote do 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia podľa bodu 
5.4 tejto Zmluvy posúdi Poskytovateľom uvedený spôsob naplnenia jednotlivých Technických 
a funkčných požiadaviek a v rovnakej lehote buď oznámi Poskytovateľovi, že preukázal splnenie 
Technických a funkčných požiadaviek alebo Poskytovateľovi oznámi svoje výhrady k popisu 
spôsobu splnenia Technických a funkčných požiadaviek a vyzve ho na predloženie upraveného 
vyhlásenia o splnení Technických a funkčných požiadaviek. 

5.6 Objednávateľ v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia upraveného vyhlásenia 
podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy posúdi Poskytovateľom uvedený spôsob naplnenia jednotlivých 
Technických a funkčných požiadaviek a v rovnakej lehote buď oznámi Poskytovateľovi, že 
preukázal splnenie Technických a funkčných požiadaviek alebo Poskytovateľovi oznámi, že 
splnenie Technických a funkčných požiadaviek nepreukázal. Momentom doručenia oznámenia 
Objednávateľa o nepreukázaní splnenia Technických a funkčných požiadaviek Poskytovateľovi 
alebo márnym uplynutím lehoty podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy táto Zmluva zaniká bez nároku 
Poskytovateľa na akúkoľvek odplatu či kompenzáciu.  

5.7 Fáza akceptácie Aplikácie sa považuje za dokončenú doručením oznámenia Objednávateľa 
o preukázaní splnenia Technických a funkčných požiadaviek Poskytovateľovi. 

5.8 Vyhlásenie o splnení Technických a funkčných požiadaviek alebo upravené vyhlásenie o splnení 
Technických a funkčných požiadaviek bude tvoriť Prílohu č. 9 tejto Zmluvy a spôsob naplnenia 
Technických a funkčných požiadaviek uvedený v Prílohe č. 9 je pre Poskytovateľa záväzný. 

5.9 Objednávateľ vydá Poskytovateľovi písomný súhlas so začatím Fázy prevádzkovania Aplikácie 
v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o preukázaní splnenia 
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Technických a funkčných požiadaviek, nie však skôr ako Poskytovateľ splní povinnosti podľa 
bodu 7.13 tejto Zmluvy. 

5.10 Poskytovateľ sa zaväzuje kontinuálne preukazovať splnenie Technických a funkčných 
požiadaviek počas Fázy prevádzkovania aplikácie za podmienok dojednaných v bode 8.17 alebo 
8.18 tejto Zmluvy. 

 

Článok 6.  

Odplata a platobné podmienky 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje vyplácať Poskytovateľovi odplatu určenú v súlade s Modelom 
odmeňovania, na základe počtu Bezplatných transakcií a Platených transakcií. 

6.2 K odplate bude Poskytovateľ účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle platných právnych 
predpisov. 

6.3 V odplate sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené s realizáciou plnení podľa tejto 
Zmluvy, vrátane akýchkoľvek vecí a práv potrebných na preukázanie splnenia Technických 
a funkčných požiadaviek a Prevádzkovanie Aplikácie, nákladov spojených s dodávaním 
technického vybavenia (hardvér) a systémového softvérového vybavenia, licencií, autorských 
odmien, ako aj nákladov, správnych a obdobných poplatkov vyberaných akýmkoľvek orgánom 
štátnej správy, ceny dokumentácie potrebnej na preukázanie splnenia Technických a funkčných 
požiadaviek alebo Prevádzkovanie Aplikácie, nákladov na poplatky súvisiace s úhradou 
Parkovného cez platobné karty, či nákladov súvisiacich s vedením a užívaním Zberného účtu. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať odplatu mesačne na základe Mesačného výkazu 
Parkovného schváleného podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy a Mesačného výkazu prevádzky 
schváleného podľa bodu 8.5 tejto Zmluvy počnúc začatím Fázy prevádzkovania Aplikácie. Pre 
vylúčenie pochybností sa uvádza, že za plnenie povinnosti Poskytovateľa počas Fázy akceptácie 
Aplikácie nevzniká Poskytovateľovi žiaden nárok na peňažné ani akékoľvek iné plnenie od 
Objednávateľa. 

6.5 Objednávateľ má právo počas trvania tejto Zmluvy podať voči Mesačnému výkazu Parkovného 
námietky v prípade, ak tento výkaz obsahuje nepravdivé alebo neoveriteľné údaje alebo 
neobsahuje Objednávateľom požadované údaje, a to v lehote do 10 (desiatich) kalendárnych dní 
odo dňa doručenia Mesačného výkazu Parkovného. Inak Mesačný výkaz Parkovného v rovnakej 
lehote schváli. Poskytovateľ je povinný Mesačný výkaz Parkovného upraviť v súlade 
s námietkami Objednávateľa v lehote do 5 (piatich) kalendárnych dní. Objednávateľ Mesačný 
výkaz Parkovného upravený v súlade s námietkami Objednávateľa schváli v lehote do 5 (piatich) 
kalendárnych dní od jeho doručenia. Súčasťou schváleného Mesačného výkazu Parkovného je 
aj aplikovaný podiel na trhu a celková výška odplaty za daný mesiac pre Poskytovateľa, ktoré 
Objednávateľ vypočíta v súlade s prílohami č. 3 a č. 7 tejto Zmluvy.  

6.6 Poskytovateľ vystaví faktúru v súlade so schváleným Mesačným výkazom Parkovného 
a schváleným Mesačným výkazom prevádzky najneskôr 15. (pätnásty) deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ku ktorému sa platba vzťahuje a bezodkladne 
ju doručí do sídla Objednávateľa. 

6.7 Faktúry vystavené Poskytovateľom musia obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce z platnej 
legislatívy, najmä, nie však výlučne zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Prílohou faktúry bude schválený Mesačný výkaz 
Parkovného a schválený Mesačný výkaz prevádzky. 

6.8 Bankové spojenie Poskytovateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením 
Poskytovateľa uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy. O prípadnej zmene bankového spojenia (účtu) 
Poskytovateľ písomne informuje Objednávateľa v najneskôr v lehote 5 (päť) pracovných dní pred 
doručením faktúry, ktorá má byť uhradená na nový bankový účet Poskytovateľa.  

6.9 Splatnosť faktúr bola dohodou Zmluvných strán určená na 30 (tridsať) dní od ich preukázateľného 
doručenia v listinnej podobe na adresu Objednávateľa. 
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6.10 Záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odplatu sa považuje za splnený dňom odpísania 
dlžnej fakturovanej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech Poskytovateľa. V prípade, 
ak Poskytovateľ zmení počas účinnosti tejto Zmluvy číslo účtu a o tomto riadne neinformuje 
Objednávateľa spôsobom podľa bodu 6.8 tejto Zmluvy, záväzok Objednávateľa sa považuje za 
splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Poskytovateľa. 

6.11 Objednávateľ je oprávnený vrátiť Poskytovateľovi faktúru v lehote jej splatnosti, ak nespĺňa 
podmienky podľa bodu 6.7 tejto Zmluvy, spolu s písomnou výhradou. 

6.12 V prípade nedoručenia faktúry v zmysle bodu 6.7 tejto Zmluvy alebo nesplnenia povinnosti 
Poskytovateľa v zmysle bodu 6.8 tejto Zmluvy, nezačne Objednávateľovi plynúť lehota podľa 
bodu 6.9 tejto Zmluvy. Nová lehota splatnosti začne Objednávateľovi plynúť riadnym doručením 
opravenej alebo doplnenej faktúry. 

6.13 Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať a nárokovať si náhradu bankových a iných poplatkov 
týkajúcich sa úhrady odplaty. Poskytovateľ rovnako nie je oprávnený požadovať preddavkové 
alebo zálohové platby. 

 

Článok 7. 

Práva a povinnosti pri Prevádzkovaní Aplikácie  

7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vo Fáze prevádzkovania Aplikácie zabezpečiť pre Zákazníkov 
možnosť úhrady Parkovného prostredníctvom Aplikácie podľa podmienok tejto Zmluvy. 

7.2 Na základe tejto Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený v mene a na účet Objednávateľa prijímať 
úhrady Parkovného Zákazníkmi na Zberný účet. Uhradené Parkovné sa stáva vlastníctvom 
Objednávateľa momentom jeho pripísania na Zberný účet. Poskytovateľ nie je oprávnený 
vyberať Parkovné vo vlastnom mene a v žiadnom okamihu mu nevzniká k uhradenému 
Parkovnému vlastnícke právo. 

7.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby výška Parkovného uhrádzaného Zákazníkmi cez 
Aplikáciu zodpovedala výške Parkovného stanoveného aktuálne platným všeobecne záväzným 
nariadením Objednávateľa upravujúcim dočasné parkovanie na Parkovacích miestach alebo 
Prevádzkovým poriadkom. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu 
výšky Parkovného v dostatočnom predstihu tak, aby mohol Poskytovateľ nové sadzby 
Parkovného včas implementovať. Pokiaľ sa zmení len výška Parkovného a nezmení sa 
vymedzenie Parkovacích miest, považuje sa za dostatočný časový predstih lehota 10 (desať) 
pracovných dní pred účinnosťou zmeny. Pokiaľ sa zmení vymedzenie Parkovacích miest, 
považuje sa za dostatočný časový predstih lehota 20 (dvadsať) pracovných dní pred účinnosťou 
zmeny. 

7.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že: 

7.4.1 umožní prostredníctvom Aplikácie vyhľadanie Parkovacieho miesta; 

7.4.2 vo Fáze prevádzkovania Aplikácie bude poskytovať Zákazníkom v pracovné dni 9x5 
8:00-17:00 zákaznícky servis na bezplatnom telefónnom čísle alebo e-mailovej/chat 
adrese podpory v slovenskom a anglickom jazyku, 

7.4.3 Zákazníkom bude poskytovať informácie o prípadnej nedostupnosti funkcionalít 
Aplikácie, najmä o nemožnosti platby, neúspešnosti platby spolu s postupom nápravy. 

7.4.4 zabezpečí bezpečné spracovanie osobných údajov Zákazníkov v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v Prílohe č. 8 tejto Zmluve, 

7.4.5 zabezpečí poskytnutie zjednodušenej faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH 
Zákazníkovi v mene Objednávateľa ku každej úhrade Parkovného. 

7.5 Poskytovateľ je povinný poukázať celý výťažok z Parkovného na účet Objednávateľa č. účtu 
(IBAN SK72 7500 0000 0000 2582 7813) vždy najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní po 
skončení príslušného kalendárneho mesiaca.  
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7.6 Poskytovateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom nakladať s peňažnými prostriedkami 
zodpovedajúcimi uhradenému Parkovnému inak než spôsobom podľa bodu 7.5 tejto Zmluvy. 
Náklady spojené so zriadením a vedením Zberného účtu znáša Poskytovateľ.  

7.7 Poskytovateľ sa zaväzuje bezodplatne sprístupniť Objednávateľovi alebo Audítorovi kompletné 
údaje týkajúce sa Zberného účtu na účely kontroly výšky úhrady za Parkovné a výšky odplaty 
Poskytovateľa, a to na základe písomnej žiadosti Objednávateľa alebo Audítora, v lehote do 5 
(piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Poskytovateľovi. 

7.8 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi Mesačný výkaz Parkovného za predchádzajúci mesiac 
vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 

7.9 V prípade, ak Poskytovateľovi bude brániť v plnení niektorej jeho povinnosti podľa Zmluvy 
Vyššia moc, je Poskytovateľ povinný oznámiť Objednávateľovi udalosť a/alebo okolnosti, ktoré 
predstavujú Vyššiu moc, a uviesť povinnosti, v ktorých plnení mu Vyššia moc bráni a/alebo bude 
brániť. Oznámenie musí byť urobené bezodkladne, najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní 
potom, čo sa Poskytovateľ dozvedel a/alebo sa pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mal 
a mohol dozvedieť o príslušnej udalosti a/alebo okolnostiach predstavujúcich dôvod Vyššej 
moci. Poskytovateľ vždy vyvinie všetko úsilie potrebné k tomu, aby minimalizoval omeškanie pri 
plnení svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo v dôsledku Vyššej moci. Poskytovateľ 
oznámi druhej Objednávateľovi okamih ukončenia pôsobenia Vyššej moci v rovnakej lehote ako 
pri oznámení o jej vzniku. Vyššie uvedené platí obdobne aj pre Objednávateľa. 

7.10 V prípade, ak účinky Vyššej moci trvajú nepretržite viac ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní a 
dotýkajú sa povinnosti a/alebo povinností podľa Zmluvy, bez plnenia ktorých nemá plnenie 
ostatných povinností podľa Zmluvy pre druhú Zmluvnú stranu zrejmý hospodársky význam, 
alebo ak sa dotýkajú všetkých povinností podľa Zmluvy, je druhá Zmluvná strana oprávnená od 
Zmluvy odstúpiť. 

7.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek priebežne kontrolovať Prevádzkovanie Aplikácie a 
Poskytovateľ je povinný na tento účel Objednávateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť. 

7.12 Poskytovateľ je pri plnení Zmluvy povinný postupovať tak, aby jeho činnosťou ani činnosťou 
tretích osôb nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa ani na majetku Zákazníkov, za 
prípadné škody spôsobené svojou činnosťou alebo činnosťou tretích osôb zodpovedá v plnej 
výške. 

7.13 Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy zriadiť a Objednávateľovi 
predložiť originál Bankovej záruky v zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, 
vystavenej tuzemskou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky zriadenou na území 
Slovenskej republiky, ktorej obsahom bude je bezpodmienečné, neodvolateľné a časovo 
obmedzené vyhlásenie banky, že uspokojí na základe písomnej žiadosti Objednávateľa ako 
osobu oprávnenú z Bankovej záruky do výšky 25 000 EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc euro) a to 
bez skúmania právnych vzťahov a bez výhrad. 

7.14 Poskytovateľ Bankovou zárukou zabezpečí splnenie akejkoľvek peňažnej povinnosti 
Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, vrátane prípadného nároku Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej Poskytovateľom v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

7.15 Poskytovateľ zabezpečí, aby Banková záruka bola platná počas celého trvania tejto Zmluvy 
a aspoň 3 mesiace po zániku záväzkov Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. Po dobu trvania 
Bankovej záruky nesmie byť Banková záruka odvolateľná bez písomného súhlasu 
Objednávateľa a práva z nej musia byť prevoditeľné na tretiu osobu spolu so zabezpečovanou 
pohľadávkou alebo jej časťou. 

7.16 V prípade, ak Objednávateľ uspokojí svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi z tejto Zmluvy z 
Bankovej záruky je povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi, ktorý je povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
oznámenia, zabezpečiť doplnenie Bankovej záruky do výšky podľa bodu 7.13 tejto Zmluvy a na 
celú dobu trvania Bankovej záruky. Splnenie povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy preukáže 
Poskytovateľ predložením úradne osvedčenej kópie potvrdenia o doplnení Bankovej záruky 
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vydaného bankou. V prípade, ak Poskytovateľ nedoplní Bankovú záruku v lehote uvedenej 
v tomto bode Zmluvy vznikne Objednávateľovi právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

Článok 8. 

Zodpovednosť za vady Aplikácie 

8.1 Poskytovateľ zodpovedá za vady, chyby a nedostatky Aplikácie počas celej Fázy prevádzkovania 
Aplikácie. Za vadu Aplikácie sa považuje najmä nespĺňanie Technických a funkčných 
požiadaviek. 

8.2 Poskytovateľ počas celej Fázy prevádzkovania Aplikácie vykonáva Monitorovanie prevádzky 
spôsobom a v rozsahu, aby bolo zabezpečené riadne a nepretržité Prevádzkovanie Aplikácie 
v súlade s Technickými a funkčnými požiadavkami. 

8.3 Poskytovateľ zasiela Objednávateľovi Mesačný výkaz prevádzky vždy do 5. (piateho) dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Monitorovanie prevádzky vykonávané. 

8.4 Mesačný výkaz prevádzky je základným podkladom na vykonávanie kontroly plnenia 
Technických a funkčných požiadaviek a záväzným podkladom pre odstraňovanie vád Aplikácie. 
Poskytovateľ zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v Mesačnom výkaze prevádzky. 

8.5 Objednávateľ má právo počas trvania tejto Zmluvy podať voči Mesačnému výkazu prevádzky 
námietky v prípade, ak tento výkaz obsahuje nepravdivé alebo neoveriteľné údaje alebo 
neobsahuje Objednávateľom požadované údaje, a to v lehote do 10 (desiatich) kalendárnych dní 
odo dňa doručenia Mesačného výkazu prevádzky. Poskytovateľ je povinný Mesačný výkaz 
prevádzky upraviť v súlade s námietkami Objednávateľa v lehote do 5 (piatich) kalendárnych dní. 

8.6 Poskytovateľ je povinný počas celej doby Prevádzkovania Aplikácie zabezpečiť na vlastné 
náklady odstránenie akýchkoľvek vád Aplikácie tak, aby bolo počas celého trvania tejto Zmluvy 
zabezpečené riadne a nepretržité Prevádzkovanie Aplikácie, a to v súlade s Technickými 
a funkčnými požiadavkami. 

8.7 Poskytovateľ sa zaväzuje počas Fázy prevádzkovania Aplikácie detegovať, neutralizovať a hlásiť 
Incidenty Objednávateľovi. Poskytovateľ zaznamenáva údaje o Incidentoch a ich neutralizovaní 
v Mesačnom výkaze prevádzky. 

8.8 Poskytovateľ je povinný obnoviť funkciu Aplikácie na úroveň definovanú v Technických 
a funkčných požiadavkách v čo najkratšom čase od detegovania Incidentu. Incident sa považuje 
za detegovaný momentom jeho identifikácie Poskytovateľom pri Monitorovaní prevádzky, alebo 
momentom nahlásenia Incidentu Poskytovateľovi Objednávateľom alebo treťou osobou 
telefonicky, emailom alebo prostredníctvom Aplikácie. 

8.9 Poskytovateľ je povinný potvrdiť nahlásenie Incidentu Objednávateľom alebo treťou osobou 
ohlasovateľovi Incidentu a prípadne si vyžiadať od Objednávateľa alebo tretej osoby dodatočné 
informácie nevyhnuté pre analýzu a úspešné vyriešenie Incidentu. 

8.10 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť reakciu na Incident v dobe, ktorej dĺžka nesmie presiahnuť 
nasledujúce doby tzv. Response Time: 

 
a) 60 (šesťdesiat) minút od identifikácie Kritického incidentu, 
b) 2 (dve) hodiny od identifikácie Závažného incidentu, 
c) 1 (jeden) kalendárne deň od identifikácie Nekritického incidentu. 
 

Doba reakcie na Incident sa začína rátať od momentu detegovania Incidentu v zmysle bodu 8.7 
tejto Zmluvy. 

8.11 Za reakciu na Incident sa považuje formálna kontrola nahlásenej udalosti, identifikácia možnej 
príčiny s riadnou klasifikáciou, prioritizácia a ohlásenie Incidentu, jeho možnej príčiny, klasifikácie 
a prioritizácie Objednávateľovi na adresu servicedesk@bratislava.sk. 

mailto:servicedesk@bratislava.sk
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8.12 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť neutralizáciu Incidentu v dobe, ktorej dĺžka nesmie 
presiahnuť nasledujúce doby tzv. Fix Time: 

 
a) 8 (osem) hodín v prípade Kritického incidentu, 
b) 4 (štyri) kalendárne dni v prípade Závažného incidentu, 
c) 14 (štrnásť) kalendárnych dní v prípade Nekritického incidentu. 
 

Doba neutralizácie Incidentu začína plynúť od najbližšej celej hodiny po uplynutí Response Time 
podľa bodu 8.10 tejto Zmluvy. 

8.13 Incident sa považuje za neutralizovaný obnovením riadnej funkcionality Aplikácie v súlade s touto 
Zmluvou, najmä Technickými a funkčnými požiadavkami. Po neutralizácii Incidentu je 
Poskytovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi na adresu 
servicedesk@bratislava.sk. Priebeh každého Incidentu spolu s popisom príčin vzniku Incidentu a 
spôsobu jeho vyriešenia zaznamená Poskytovateľ v Mesačnom výkaze prevádzky. 

8.14 V prípade, ak Poskytovateľ v priebehu kalendárneho mesiaca opakovane (aspoň dvakrát) poruší 
povinnosti uvedené v bode 8.10 tejto Zmluvy, zníži Objednávateľ celkovú odplatu Poskytovateľa 
podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy za príslušný kalendárny mesiac o 3 (tri) percentá. Každé ďalšie 
porušenie povinnosti uvedenej v bode 8.10 tejto Zmluvy potom vedie k zníženiu celkovej odplaty 
Poskytovateľa podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy za príslušný kalendárny mesiac o 1,5 (jeden a pol) 
percenta. 

8.15 V prípade, ak Poskytovateľ v priebehu kalendárneho mesiaca poruší povinnosti uvedené v bode 
8.12 tejto Zmluvy, zníži Objednávateľ celkovú odplatu Poskytovateľa podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy 
nasledovným mechanizmom. Objednávateľ udelí za každé porušenie povinnosti uvedené v bode 
8.12 tejto Zmluvy sankčné body takto: 

a) 2 (dva) sankčné body za každé porušenie vo vzťahu ku Kritickému incidentu,  
b) 1 (jeden) sankčný bod za každé porušenie vo vzťahu k Závažnému Incidentu 
c) 0,5 (nula celá päť desatín) sankčného bodu vo vzťahu ku každému Nekritickému incidentu. 

 
Súčet sankčných bodov predstavuje percento, o ktoré sa zníži celková odplata Poskytovateľa 
podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy za príslušný kalendárny mesiac. V prípade ak súčet sankčných 
bodov za ktorýkoľvek kalendárny mesiac dosiahne 10 (desať) bodov, vznikne Objednávateľovi 
právo odstúpiť od Zmluvy.  
 

8.16 Úprava (zníženie) odplaty Poskytovateľa podľa bodov 8.14 a 8.15 sa neuplatní v prípade, ak 
Poskytovateľ preukáže, že Incident bol spôsobený Vyššou mocou. 

8.17 V prípade, ak Poskytovateľ poruší povinnosti uvedené v bode 8.12 tejto Zmluvy, vznikne 
Poskytovateľovi povinnosť preukázať splnenie Technických a funkčných požiadaviek vo vzťahu 
k technickej a/alebo požiadavke, ktorej sa týka Incident Skúškami Aplikácie v rozsahu uvedenom 
v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a v lehote 10 (desiatich) pracovných dní. Povinnosť Poskytovateľa 
neutralizovať Incident tým nie je dotknutá. 

8.18 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Fázy prevádzky vyzvať Poskytovateľa na 
preukázanie splnenia Technických a funkčných požiadaviek Skúškami Aplikácie v rozsahu 
uvedenom v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a v lehote 10 (desiatich) pracovných dní.  

8.19 V prípade ak Poskytovateľ nepreukáže splnenie Technických a funkčných požiadaviek podľa 
bodu 8.17 alebo 8.18 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi právo odstúpiť od Zmluvy. 

 
Článok 9. 

Zmluvné sankcie 

9.1 Poskytovateľ má právo uplatniť si v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov 
Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania 

mailto:servicedesk@bratislava.sk
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formou vystavenia faktúry splatnej do 30 (tridsiatich) dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

9.2 Objednávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1 (jedno) percento z nezaplatenej 
sumy za každý deň omeškania Poskytovateľa so splnením povinnosti previesť Parkovné zo 
Zberného účtu na účet Objednávateľa podľa bodu 7.5 tejto Zmluvy formou vystavenia faktúry 
splatnej do 30 (tridsiatich) dní od jej doručenia Poskytovateľovi. 

9.3 V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa podľa bodu 7.6 tejto Zmluvy má Objednávateľ 
právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro) za každé také 
porušenie povinnosti formou vystavenia faktúry splatnej 30 (tridsať) dní od jej doručenia 
Poskytovateľovi. 

9.4 Objednávateľ si môže v prípade, že Poskytovateľ poruší niektorú z povinností ustanovených v 
bodoch 7.8 a 8.3 Zmluvy uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro) 
za každé také porušenie povinnosti formou vystavenia faktúry splatnej 30 (tridsať) dní od jej 
doručenia Poskytovateľovi. 

9.5 V prípade neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami podľa článku 10 tejto Zmluvy 
vzniká poskytovateľovi Dôvernej informácie nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR 
(slovom päťtisíc euro) voči prijímateľovi Dôvernej informácie, za každý jednotlivý prípad 
neoprávnenej manipulácie. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

9.6 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany na 
náhradu škody v plnej výške. 

 

Článok 10. 

Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 

10.1 Prijímateľ Dôvernej informácie je oprávnený: 

- použiť Dôverné informácie výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy a počas trvania tejto 
Zmluvy; 

- poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám iba v nevyhnutnom rozsahu a len s 
predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa Dôvernej informácie, pričom zodpovedá za 
neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami treťou osobou a poskytnutie 
Dôverných informácií tretej osobe je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi 
Dôvernej informácie; 

- poskytnúť Dôverné informácie bez súhlasu poskytovateľa Dôvernej informácie len v 
prípadoch a v rozsahu určených Právnym poriadkom. 

10.2 Prijímateľ Dôvernej informácie je povinný: 

- zdržať sa neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami; 

- prijať a dodržiavať také technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu 
Dôverných informácií, ktoré mu boli alebo mu budú poskytnuté, alebo sprístupnené, aby 
bolo účinne zabránené pred neoprávnenou manipuláciou s Dôvernými informáciami; 

- bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi Dôvernej informácie každú neoprávnenú 
manipuláciu s Dôvernými informáciami; 

- poskytnúť poskytovateľovi Dôvernej informácie všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie 
následkov neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami; 

- zabezpečiť oboznámenie sa s povinnosťami podľa tejto Zmluvy tretie osoby, ktorým 
poskytne Dôverné informácie; 

- po skončení trvania Zmluvy vrátiť poskytovateľovi Dôvernej informácie všetky originály, 
kópie, reprodukcie alebo iné zhrnutia Dôverných informácií a všetky Dôverné informácie 
nahraté v systémoch prijímateľa Dôvernej informácie alebo tretích osôb podľa bodu 10.1 
tejto Zmluvy preukázateľne zničiť. 
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10.3 Poskytovateľ Dôvernej informácie má právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácii, ak 
takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy. 

10.4 Prijímateľ Dôvernej informácie zodpovedá za každú neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými 
informáciami, ktoré mu boli poskytnuté a zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými 
informáciami, ktoré poskytol tretej osobe. 

10.5 Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na prijímateľa Dôvernej informácie vlastnícke 
alebo iné právo alebo licencia k Dôverným informáciám. 

 

10.6 Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 
Právneho poriadku vo vzťahu k ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov 
Zákazníkov zabezpečí Poskytovateľ splnenie všetkých povinností sprostredkovateľa  voči 
dotknutým osobám podľa Právneho poriadku vo vzťahu k ochrane osobných údajov.  

10.7 Poskytovateľ sa najmä zaväzuje  získavať osobné údaje dotknutých osôb výlučne na účely 
plnenia povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, vrátane. riadneho plnenia informačnej 
povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.  

10.8 Poskytovateľ je povinný preukázateľne poučiť svojich zamestnancov o povinnostiach ochrany 
údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch podľa Právneho poriadku vo vzťahu k ochrane osobných 
údajov, s ktorými prídu/by mohli prísť do styku pri vykonávaní činností pre Objednávateľa. 

10.9 Pravidlá a podmienky spracúvania osobných údajov Poskytovateľom sú predmetom samostatnej 
zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorá tvorí prílohu č. 8 k tejto 
Zmluve. 

10.10 Poskytovateľ sa zaväzuje zakotviť vo svojich zmluvách so subdodávateľmi obdobnú úpravu práv 
a povinností vo vzťahu k výmene dôverných informácií a ochrany osobných údajov ako je 
uvedená v tomto článku Zmluvy. 

 

Článok 11. 

Doručovanie 

11.1 Odstúpenie od Zmluvy, oznámenie o nesplnení Podmienok oprávnenosti podľa bodu 4.3 tejto 
Zmluvy, oznámenie o nepreukázaní splnenia Technických a funkčných požiadaviek podľa bodu 
5.6 tejto Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry, oznámenie zmeny údajov podľa bodu 6.8 alebo 11.3 
tejto Zmluvy budú vyhotovené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane osobne, 
prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente, ak je zriadená a funkčná 
alebo zaslané poštou. Odstúpenie od Zmluvy doručujú Zmluvné strany formou doporučenej 
listovej zásielky. 

11.2 Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu 
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, 
ktorá: 

a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia, 

b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté, 

c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa 
adresát s jej obsahom neoboznámil. 

11.3 Ostatné prejavy vôle Zmluvných strán, na ktoré sa nevzťahuje bod 11.1 tejto Zmluvy, môžu byť 
doručované tiež na nasledovné adresy: 

 

11.3.1 Objednávateľovi elektronicky na adresu: mpa@bratislava.sk  

11.3.2 Poskytovateľovi elektronicky na adresu: [•] 
 

11.4 Zmluvné strany sú oprávnené adresy podľa bodu 11.3 Zmluvy jednostranne meniť bez potreby 

mailto:mpa@bratislava.sk
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uzavretia dodatku. Takáto zmena je voči druhej Zmluvnej strane účinná dňom, keď jej bude 
doručené písomné oznámenie o zmene. 

11.5 Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu 
podľa bodu 11.3 tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené 
neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa 
so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby. 

11.6 V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov alebo v prípade 
vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu 
mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente. 
Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-
Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona. 

11.7 Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky. 

 

Článok 12. 

Zmenové konanie 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jedenkrát ročne, v čase, ktorý určí 
Objednávateľ, otvárať okruh poskytovateľov služby úhrady Parkovného cez mobilnú aplikáciu 
a na základe skúsenosti s prevádzkou mobilných aplikácií na úhradu Parkovného a situácie na 
trhu poskytovateľov týchto služieb pripraviť a zverejniť nový verejný návrh na uzavretie zmluvy 
na Nové obdobie. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený, najneskôr v lehote do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní pred 
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy, vypracovať a doručiť Poskytovateľovi návrh dodatku k tejto 
Zmluve, ktorým sa úprava vzájomných práv a povinností podľa tejto Zmluvy zosúladí s úpravou 
verejného návrhu na uzavretie zmluvy na Nové obdobie podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy. 

12.3 V prípade, ak Poskytovateľ návrh dodatku neprijme do 10 (desiatich) kalendárnych dní pred 
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy, Zmluva zanikne uplynutím doby jej trvania podľa bodu 14.1 
tejto Zmluvy. 

12.4 Po uzavretí dodatku podľa bodu 12.2 tejto Zmluvy Poskytovateľ preukáže splnenie Podmienok 
oprávnenosti spôsobom dojednaným v bode 4.2 tejto Zmluvy. 

12.5 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že zmeny podľa tohto článku 
Zmluvy sa môžu týkať akéhokoľvek dojednania v tejto Zmluve alebo jej prílohách. V prípade, ak 
sa zmeny budú týkať Technických a funkčných požiadaviek, Objednávateľ poskytne 
Poskytovateľovi primeraný čas na úpravu Aplikácie. Ak to bude povaha zmien vyžadovať, 
obdobne sa uplatní úprava Skúšok Aplikácie podľa bodu 8.18 tejto Zmluvy. Do momentu 
úspešného absolvovania Skúšok Aplikácie prevádzkuje Poskytovateľ Aplikáciu v súlade 
s pôvodnými Technickými a funkčnými požiadavkami. 

 

Článok 13. 

Spoločné ustanovenia 

13.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 364 Obchodného zákonníka dohodli, že 
Objednávateľ si môže započítať voči Poskytovateľovi akékoľvek svoje pohľadávky vyplývajúce z 
tejto Zmluvy voči akýmkoľvek pohľadávkam Poskytovateľa vyplývajúcim z tejto Zmluvy, a to bez 
ohľadu na to, či pohľadávky Objednávateľa sú budúce, súčasné, podmienené alebo 
nepodmienené, splatné alebo sú premlčané. Objednávateľ bezodkladne písomne oznámi 
Poskytovateľovi realizáciu zápočtu. Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje 
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pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

13.2 Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
postúpiť alebo previesť Zmluvu, jej časť, resp. výhody, úžitky či pohľadávky z nej vyplývajúce. 
Poskytovateľ nie je taktiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
svoje pohľadávky z tejto Zmluvy založiť alebo iným spôsobom zaťažiť právom tretích osôb. Ak 
Poskytovateľ postúpi alebo prevedie Zmluvu, jej časť resp. výhody, úžitky či pohľadávky z nej 
vyplývajúce alebo založí alebo inak zaťaží právom tretích osôb svoje pohľadávky bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností zo strany Poskytovateľa, ktoré bude Objednávateľa oprávňovať 
na odstúpenie od Zmluvy. 

13.3 Súhlas Objednávateľa s postúpením alebo prevedením Zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu 
nezbavuje Poskytovateľa jeho záväzkov a zodpovednosti vyplývajúcich z časti Zmluvy, ktorá už 
bola splnená alebo za časť Zmluvy, ktorá nebola postúpená. 

13.4 Postupník musí spĺňať všetky požiadavky ustanovené pre uzatvorenie Zmluvy medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom. 

13.5 Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu 
z dôvodu zmien v platných právnych predpisoch alebo iných zmien, ktoré môžu viesť k úprave 
oprávnení alebo kompetencií Objednávateľa, s čím Poskytovateľ vyjadruje svoj výslovný 
predchádzajúci súhlas. Zmenu údajov uvedených v tejto Zmluve a ostatných údajov, ktoré si 
Zmluvné strany oznamujú v zmysle tejto Zmluvy, ako aj osôb oprávnených konať v mene 
Zmluvnej strany, je Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane písomne. 

13.6 Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi začatie vstupu do likvidácie Poskytovateľa, 
začatie exekučného konania na majetok Poskytovateľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je počas trvania 
Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, 
dátum registrácie platiteľa DPH a to bezodkladne po tomto dátume. 

 

Článok 14. 
Trvanie Zmluvy 

14.1 Zmluva sa zatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od Zmluvy v 
prípade podstatného porušenia Zmluvy, za ktoré sa popri dôvodoch v zmysle Obchodného 
zákonníka alebo dôvodoch uvedených na inom mieste v tejto Zmluve považuje, ak: 

14.2.1 Poskytovateľ: 

a) poruší povinnosti vyplývajúce z bodu 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 alebo 7.7 tejto Zmluvy; 

b) je v omeškaní so splnením povinnosti podľa bodu 7.8 alebo 8.3 Zmluvy o viac ako 10 
(desať) kalendárnych dní; 

c) neplní Zmluvu v dôsledku Vyššej moci po dobu uvedenú v bodu 7.10 tejto Zmluvy; 

d) dostane sa do omeškania s plnením povinností podľa bodu 7.13 až 7.16 tejto Zmluvy;  

e) dosiahne počet sankčných bodov v zmysle bodu 8.15 tejto Zmluvy; 

f) nepreukáže splnenie Technických a funkčných požiadaviek podľa bodu 8.17 alebo 8.18 
tejto Zmluvy; 

g) poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa bodu 13.2 tejto Zmluvy; 

h) poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo sa angažuje 
v akomkoľvek korupčnom správaní; 

i) podlieha zákonu č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 
a podľa tohto zákona bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Poskytovateľa. 
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14.2.2 Objednávateľ: 

a) nezaplatí Odplatu v lehote viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní po splatnosti faktúry 
napriek predchádzajúcemu písomného upozorneniu Poskytovateľa. 

14.3 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 

14.4 Zmluva tiež zaniká: 

a) doručením písomného oznámenia o nesplnení Podmienok oprávnenosti Poskytovateľovi 
podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy; 

b) doručením oznámenia o nepreukázaní splnenia Technických a funkčných požiadaviek 
podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy; 

c) uplynutím doby podľa bodu 14.1 tejto Zmluvy, na ktorú bola dojednaná. 

14.5 Zánikom tejto Zmluvy zaniká oprávnenie Poskytovateľa prijímať úhradu Parkovného v mene a na 
účet Objednávateľa. Poskytovateľ je v prípade zániku Zmluvy povinný najmä: 

a) bezodkladne informovať Zákazníkov, ktorí majú Aplikáciu stiahnutú, o ukončení poskytovania 
služieb Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy, 

b) bezodkladne znefunkčniť Aplikáciu tak, aby ďalej neumožňovala Zákazníkom uskutočňovať 
úhradu Parkovného, 

c) v lehote do 3 (troch) pracovných dní od zániku Zmluvy poukázať výťažok z Parkovného na 
účet Objednávateľa podľa bodu 7.6 tejto Zmluvy, 

d) v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od zániku Zmluvy doručiť Objednávateľovi Mesačný 
výkaz Parkovného a Mesačný výkaz prevádzky. 

 

Článok 15. 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom prijatia Verejného návrhu a účinnosť deň nasledujúci po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 5a a nasl. zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií). 

15.2 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu originálu, 
z ktorých každá Zmluvná strana dostane po 2 (dvoch) rovnopisoch. 

15.3 Právne vzťahy vyplývajúce Zmluvným stranám z tejto Zmluvy sa riadia Právnym poriadkom, a 
to najmä, nie však výlučne, Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom. 

15.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že žiadne ustanovenie tejto Zmluvy ani jej príloh nebude vykladané 
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s Preambulou, účelom Zmluvy podľa článku 2 alebo 
predmetnom Zmluvy podľa článku 3. 

15.5 Zmena tejto Zmluvy je možná len formou písomného dodatku k tejto Zmluve očíslovaného vo 
vzostupnom podarí, ktorý bude podpísaný štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán. 

15.6 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy 
nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. 

15.7 V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy 
sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo 
požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili 
novým ustanovením v súlade s účelom a predmetom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny 
predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto 
Zmluvy na nahradený právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho 
nahradil. 
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15.8 Keď táto Zmluva stanovuje lehoty alebo termíny v dňoch alebo mesiacoch a neustanovuje v 
konkrétnom prípade inak, dňom alebo mesiacom sa vždy rozumie kalendárny deň alebo 
kalendárny mesiac. 

15.9 Táto Zmluva bude vykladaná v súlade so všeobecnými pravidlami slovenského jazyka. 
Vzájomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku, 
prípadne v českom jazyku, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

15.10 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. 
V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť 
spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú súdy Slovenskej republiky. 

15.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1: Technické a funkčné požiadavky 

Príloha č. 2: Podmienky oprávnenosti a spôsob ich preukázania 

Príloha č. 3: Spôsob určenia výšky podielu na trhu 

Príloha č. 4: Mesačný výkaz Parkovného (formulár) 

Príloha č. 5: Mesačný výkaz prevádzky (formulár) 

Príloha č. 6: ParkSysAPI 

Príloha č. 7: Model odmeňovania 

Príloha č. 8: Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení, notifikačných 
povinností a ochrany osobných údajov  

Príloha č. 9: Vyhlásenie k splneniu Technických a funkčných požiadaviek 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa _______________  V _______________ dňa _______________ 

   

Za objednávateľa:  Za poskytovateľa: 

 


