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N á v r h   u z n e s e n i a 

 

miestne zastupiteľstvo 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

priloženú Dohodu o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytovaní služieb č. ÚEZ 197/2020 zo dňa 20.10.2021 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2020 

so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA 

 

; za podmienky: 

Dohoda o urovnaní bude zo strany spoločnosti Parkio – Servicos Informatica LDA podpísaná v lehote 

najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nebude v 

uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Návrh  
D o h o d a 

o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok  

vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. ÚEZ 197/2020 zo dňa 

20.10.2021 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2020 
(ďalej v texte ako „dohoda“) 

 

uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi zmluvnými stranami:   

 

Objednávateľ:        Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý, starosta  

sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                            00 603 317 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ: Parkio – Servicos Informatica LDA 

so sídlom:  EUA-Campus Santiago Edificio 1, 3810-193 Aveiro 

zapísaný v: Conservatória do Registo Comercial Coimbra 

zastúpený:  Bc. Michal Matúš – konateľ – Managing director, konateľ 

DIČ:   514609206 

IČ DPH:  514609206 

(ďalej v texte ako „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej v texte spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb ÚEZ č. 197/2020 

(ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom je požiadavka objednávateľa na 

poskytnutie služby - Software as a service (SaaS – Softvér ako služba) zo strany 

poskytovateľa, spočívajúca najmä v realizácii, dodaní, prevádzkovaní a spravovaní 

elektronickej integračnej platformy pozostávajúcej z informačného / parkovacieho 

systému určeného na administráciu zóny parkovania a elektronickú komunikáciu 

s obyvateľmi a návštevníkmi zóny, umožňujúcej realizovať platby za parkovanie 

motorových vozidiel v zóne s plateným státím na časti územia mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto prostredníctvom mobilnej aplikácie, webového rozhrania a prostredníctvom 

SMS s využitím všetkých dostupných mobilných operátorov na Slovensku, ako aj 

zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie; pričom neoddeliteľnou 

súčasťou parkovacieho systému bude databáza registrovaných užívateľov a druhú časť 

parkovacieho systému bude tvoriť platobný a kontrolný mechanizmus, umožňujúci 

realizáciu platieb za parkovanie a jeho následnú kontrolu (ďalej v texte ako „služba, resp. 

parkovací systém“). 

2. Dňa 16.11.2020 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej v texte ako 

„dodatok“), ktorého predmetom boli najmä naviac práce doplnenie ďalšej služby - 

možnosť online registrácie žiadateľov o vydanie parkovacích kariet. 

 

Článok I. 

Vzájomné pohľadávky a záväzky  

 

1. V zmysle uzatvorenej zmluvy a jej dodatku sa poskytovateľ zaviazal spustiť službu 

/parkovací systém/ ako celok, bez funkčných vád v lehote najneskôr do 40 dní odo dňa 
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účinnosti zmluvy. Nakoľko však zmluva nadobudla účinky dňa 22.10.2020, pričom lehota 

na spustenie služby uplynula dňa 30.11.2020, avšak k prevzatiu služby /spusteniu 

parkovacieho systému do plnej prevádzky/ bez funkčných vád prišlo až dňa 05.01.2021 (s 

vadami bola prevádzka parkovacieho systému spustená dňa 01.12.2020 ako skúšobná 

prevádzka), vznikol objednávateľovi v zmysle ust. čl. XI. bod 2. zmluvy nárok na úhradu 

zmluvnej pokuty vo výške 500,- € / denne, avšak len do 10 dní omeškania (t.j. od 

01.12.2020 do 10.12.2020 – 10 dní omeškania), potom už nárok na úhradu zmluvnej 

pokuty vo výške 1.000,- € / denne (t.j. od 11.12.2020 do 04.01.2021 – 25 dní omeškania), 

t.j. celkovo v hodnote vo výške 30.000,- €. 

2. Poskytovateľovi vznikol nárok na úhradu ceny predmetu zmluvy nasledovne:  

- podľa čl. IV. bod 1 písm. a) zmluvy vo výške 2.700,- € bez DPH, t.j. 3.240,- € vrátane 

DPH / mesačne, t.j. za mesiac november a december 2020 spolu vo výške 5.400,- € 

bez DPH, t.j. 6.480,- €;  

- podľa čl. IV. bod 1 písm. b) zmluvy vo výške 1.050,- € bez DPH, t.j. 1.260,- € vrátane 

DPH za mesiac december, t.j. od spustenia prevádzky parkovacieho systému s vadami;  

- podľa dodatku č. 1 za spustenie online registrácie vo výške 1.000,- € bez DPH, t.j. 

1.200,- € vrátane DPH;  

- ; t.j. spolu vo výške 8.940,- € vrátane DPH. 

3. Nakoľko prišlo k vyššie uvedenému omeškaniu zo strany poskytovateľa a zároveň 

objednávateľ požadoval ďalšie služby v súvislosti so skvalitnením služieb parkovacieho 

systému pre užívateľov parkovacieho systému, ktoré pôvodne nepredpokladal v rámci 

verejného obstarávania predchádzajúceho uzatvoreniu zmluvy, zrealizoval poskytovateľ, 

pred podpisom tejto dohody, nad rámec služieb dohodnutých v uzatvorenej zmluve 

nasledovné služby / funkcionality parkovacieho systému:  

-  operatívne zmeny textov v aplikáciách pri realizácii, 

-  dynamické zmeny textov pre rôzne druhy parkovacích kariet, 

-  pridanie funkcionality zmazanie prílohy v procese registrácie, 

-  úprava web stránky podľa grafického návrhu objednávateľa, 

-   prestavba logiky zliav (ZŤP, elektromobil), 

-   doplnenie kontroly e-mail a EČV (dvojité zadávanie), 

-   rozšírenie funkcionalít back office modulu (zmena trvale EČV), 

-   doplnenie výberu ulíc zo zoznamu v kontrolnej aplikácii, 

-  prestavba generátora prevodných príkazov s možnosťou personalizácie, podľa vzoru 

objednávateľa, 

- zobrazovanie zostatkov zostávajúcich hodín na kartách (mobilná aplikácia, web),  

- zmeny v dizajne back office modulu podľa požiadaviek objednávateľa, 

- zabudovanie automatizovaných kontrol vydaných návštevníckych kariet, 

- nasadenie do testovacieho a produkčného prostredia 

       (ďalej v texte ako „zrealizované naviac práce“) 

; a to v rozsahu 62 človekodní, t.j. v celkovej hodnote 27.900,- € vrátane DPH. 

4. Zároveň v spojitosti s bodom 3. preambuly tejto dohody objednávateľ nad rámec služieb 

dohodnutých v zmluve ešte dodatočne potrebuje od poskytovateľa nasledovné služby / 

funkcionality:  

- export detailu priestupku do PDF podľa zadania objednávateľa, 

- v kontrolnej aplikácii - doplnenie a následné spracovávanie údajov 

o výška pokuty, 

o dátum a čas vyriešenia priestupku, 

o zobrazenie ID priestupku, 

- zmena reportu priestupkov z agregovanej formy na jednotlivé priestupky a jeho 

rozšírenie na obsah: ID priestupku, ulica, stav, riešenie, vytvorený, vyriešený, výška 

pokuty  

(ďalej v texte ako „budúce naviac práce“) 

 ; a to v celkovej hodnote 2.880,- € vrátane DPH. 
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Článok II. 

Predmet dohody 

  

Zmluvné strany sa podpisom tejto dohody dohodli na urovnaní vzájomných pohľadávok 

a záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ako aj ostatných vzájomných osobitných 

dohôd ku dňu obojstranného podpisu tejto dohody tak ako sú uvedené v článku I. tejto 

dohody, a to tak, že žiadna zo zmluvných strán nie je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane 

žiadnu čiastku a podpisom tejto dohody sú ich vzájomné záväzky a pohľadávky zmluvných 

strán vyplývajúce zo zmluvy, ako aj ostatných vzájomných osobitných dohôd ku dňu 

obojstranného podpisu tejto dohody, trvale a riadne vysporiadané; pričom ostatné záväzky 

a pohľadávky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy, touto dohodou neupravené, sa spravujú 

a riadia uzatvorenou zmluvou počas doby jej platnosti a účinnosti.  

 

                                                                 Článok III. 

Ustanovenia v súvislosti s budúcimi naviac prácami 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať budúce naviac práce v termíne do 30 kalendárnych dní 

odo dňa účinnosti tejto dohody; pričom ustanovenia zmluvy sa na budúce naviac práce 

vzťahujú primerane.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán 

a účinnosť v deň nasledujúci po dni po jej zverejnenia v zmysle platných právnych 

predpisov. 

2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, pričom 4 rovnopisy sú určené pre 

objednávateľa a 2 rovnopisy pre poskytovateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak 

súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Obsah tejto dohody bol schválený na rokovaní Miestneho zastupiteľstva dňa .............. pod 

č. uznesenia .................. .  

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ....................2021                 V Bratislave, dňa ....................2021 

objednávateľ:                                                           poskytovateľ: 

  

 

 

 

___________________________                            _______________________________                                                           

          Mgr. Rudolf Kusý                                                        Bc. Michal Matúš 

                  starosta                          konateľ 
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D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ“) a spoločnosť Parkio – Servicos Informatica 

LDA (ďalej len „Parkio“) uzatvorili dňa 20.10.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb ÚEZ č. 197/2020 

(ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola požiadavka MČ na poskytnutie služby - Software 

as a service (SaaS – Softvér ako služba) zo strany spoločnosti Parkio, spočívajúca najmä v realizácii, 

dodaní, prevádzkovaní a spravovaní elektronickej integračnej platformy pozostávajúcej 

z informačného / parkovacieho systému určeného na administráciu zóny parkovania a elektronickú 

komunikáciu s obyvateľmi a návštevníkmi zóny, umožňujúcej realizovať platby za parkovanie 

motorových vozidiel v zóne s plateným státím na časti územia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

prostredníctvom mobilnej aplikácie, webového rozhrania a prostredníctvom SMS s využitím všetkých 

dostupných mobilných operátorov na Slovensku, ako aj zabezpečenie systému na overenie platnosti 

úhrady za parkovanie; pričom neoddeliteľnou súčasťou parkovacieho systému bude databáza 

registrovaných užívateľov a druhú časť parkovacieho systému bude tvoriť platobný a kontrolný 

mechanizmus, umožňujúci realizáciu platieb za parkovanie a jeho následnú kontrolu (ďalej v texte 

ako „parkovací systém“). Dňa 16.11.2020 uzatvorili MČ a Parkio Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej 

v texte ako „dodatok“), ktorého predmetom boli najmä naviac práce doplnenie ďalšej služby - 

možnosť online registrácie žiadateľov o vydanie parkovacích kariet. 

  

V zmysle uzatvorenej zmluvy a jej dodatku sa spoločnosť Parkio zaviazala spustiť službu /parkovací 

systém/ ako celok, bez funkčných vád v lehote najneskôr do 40 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

Nakoľko však zmluva nadobudla účinky dňa 22.10.2020, pričom lehota na spustenie služby uplynula 

dňa 30.11.2020, avšak k prevzatiu služby /spusteniu parkovacieho systému do plnej prevádzky/ bez 

funkčných vád prišlo až dňa 05.01.2021 (s vadami bola prevádzka parkovacieho systému spustená 

dňa 01.12.2020 ako skúšobná prevádzka), vznikol MČ v zmysle ust. čl. XI. bod 2. zmluvy nárok na 

úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- € / denne, avšak len do 10 dní omeškania (t.j. od 01.12.2020 

do 10.12.2020 – 10 dní omeškania), potom už nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € / 

denne (t.j. od 11.12.2020 do 04.01.2021 – 25 dní omeškania), t.j. celkovo v hodnote vo výške 

30.000,- €. 

 

Spoločnosti Parkio vznikol nárok na úhradu ceny predmetu zmluvy nasledovne:  

- podľa čl. IV. bod 1 písm. a) zmluvy vo výške 2.700,- € bez DPH, t.j. 3.240,- € vrátane DPH / 

mesačne, t.j. za mesiac november a december 2020 spolu vo výške 5.400,- € bez DPH, t.j. 

6.480,- €;  

- podľa čl. IV. bod 1 písm. b) zmluvy vo výške 1.050,- € bez DPH, t.j. 1.260,- € vrátane DPH za 

mesiac december, t.j. od spustenia prevádzky parkovacieho systému s vadami;  

- podľa dodatku č. 1 za spustenie online registrácie vo výške 1.000,- € bez DPH, t.j. 1.200,- € 

vrátane DPH; 

; t.j. spolu vo výške 8.940,- € vrátane DPH. 
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Nakoľko prišlo k vyššie uvedenému omeškaniu zo strany spoločnosti Parkio a zároveň MČ 

požadovala ďalšie služby v súvislosti so skvalitnením služieb parkovacieho systému pre užívateľov 

parkovacieho systému, ktoré pôvodne nepredpokladala v rámci verejného obstarávania 

predchádzajúceho uzatvoreniu zmluvy, zrealizovala spoločnosť Parkio, pred podpisom tejto dohody, 

nad rámec služieb dohodnutých v uzatvorenej zmluve nasledovné služby / funkcionality parkovacieho 

systému:  

- operatívne zmeny textov v aplikáciách pri realizácii, 

- dynamické zmeny textov pre rôzne druhy parkovacích kariet, 

- pridanie funkcionality zmazanie prílohy v procese registrácie, 

- úprava web stránky podľa grafického návrhu objednávateľa, 

- prestavba logiky zliav (ZŤP, elektromobil), 

- doplnenie kontroly e-mail a EČV (dvojité zadávanie), 

- rozšírenie funkcionalít back office modulu (zmena trvale EČV), 

- doplnenie výberu ulíc zo zoznamu v kontrolnej aplikácii, 

- prestavba generátora prevodných príkazov s možnosťou personalizácie, podľa vzoru objednávateľa, 

- zobrazovanie zostatkov zostávajúcich hodín na kartách (mobilná aplikácia, web),  

- zmeny v dizajne back office modulu podľa požiadaviek objednávateľa, 

- zabudovanie automatizovaných kontrol vydaných návštevníckych kariet, 

- nasadenie do testovacieho a produkčného prostredia 

(ďalej v texte ako „zrealizované naviac práce“) 

; a to v rozsahu 62 človekodní, t.j. v celkovej hodnote 27.900,- € vrátane DPH. 

 

Zároveň MČ nad rámec služieb dohodnutých v zmluve ešte dodatočne potrebuje od Parkio 

nasledovné služby / funkcionality:  

- export detailu priestupku do PDF podľa zadania objednávateľa, 

- v kontrolnej aplikácii - doplnenie a následné spracovávanie údajov 

o výška pokuty, 

o dátum a čas vyriešenia priestupku, 

o zobrazenie ID priestupku, 

- zmena reportu priestupkov z agregovanej formy na jednotlivé priestupky a jeho rozšírenie na 

obsah: ID priestupku, ulica, stav, riešenie, vytvorený, vyriešený, výška pokuty  

(ďalej v texte ako „budúce naviac práce“) 

; a to v celkovej hodnote 2.880,- € vrátane DPH, pričom Parkio tieto budúce naviac práce zrealizuje 

v termíne do 30 kalendárnych dní od účinnosti dohody. 

 

Predmetom predloženej dohody o urovnaní je urovnanie vzájomných pohľadávok a záväzkov 

vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ako aj ostatných vzájomných osobitných dohôd, tak ako sú 

uvedené v návrhu dohody o urovnaní. 


