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kód 5.3. 

5.3.1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

A. variant  
schváliť uzavretie dodatku č. 4 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúci 
sa predĺženia doby nájmu Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-
00 v znení jej dodatkov č. 1 – 3 uzatvorenej so spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. 
s r.o. so sídlom na Bielej č. 6 v Bratislave, IČO 35 738 880, na dobu určitú od 1.10.2012 do 
31.01.2013 s výnimkou časti miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré je možné využívať 
ako parkovacie miesta pre motorové vozidlá na Námestí Franza Liszta v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, formou dodatku k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k  Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme bude nájomcom podpísaný do 30 
dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že dodatok k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme, nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
B. variant  
1. schváliť riešenie organizácie parkovania   
2. schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie nájomnej zmluvy 
s prevádzkovateľmi parkovísk:  M&H investing s.r.o., na Radlinského ulici,  Floriánskom 
námestí, Vazovovej ulici Peter Milko – WiLi, Americké námestie  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
PREDMET:  Predĺženie platnosti Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-

1226-02-00 v znení jej dodatkov č. 1 – 3 s výnimkou časti miestnych 
komunikácií I. a II. triedy, ktoré je možné využívať ako parkovacie miesta pre 
motorové vozidlá na Námestí Franza Liszta v Bratislave. Vzhľadom na potrebu 
urýchleného riešenia organizácie dopravy v prípade, že nebude  predĺžená 
platnosť Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00, 
uzatvorenej s Mestským parkovacím systémom s.r.o., navrhujeme riešiť 
organizáciu dopravy podľa nižšie uvedeného návrhu riešenia 

 
NÁJOMCA:  spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 
  Biela č. 6, 811 01 Bratislava, IČO 35 738 880 
 
DOBA NÁJMU: od 1.10.2012 do 31.01.2013 podľa návrhu žiadateľa 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 – uzatvorená dňa 
23.9.2002 

– predmet nájmu: všetky časti miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré je možné 
využívať ako parkovacie miesta pre motorové vozidlá, a ktoré sú špecifikované 
v samostatnej prílohe k NZ, 

– účelom nájmu je začlenenie predmetu nájmu do parkovacieho systému hl. mesta 
a realizovanie predmetu činnosti nájomcu, 

– doba nájmu: do 30.9.2012 
– nájomné: 1991,64 Eur ročne 
– ostatné podmienky:  

v Článku VI  Dojednanie o budúcich zmluvách o nájme bolo dohodnuté: 
nájomca je oprávnený od prenajímateľa požadovať uzavretie ďalších nájomných 
zmlúv do 14 dní od ich predloženia nájomcom, s dobou nájmu max. 10 rokov, za 
nájomné: 

  - 3,32 Eur ročne za miestne komunikácie, 
  - 0,03 Eur/m2 ročne za parkoviská na parkovanie vo verejnom záujme, 
  - 0,33 Eur/m2 ročne za ostatné parkoviská, ostatné parkovacie plochy a  

   pozemky pre statickú dopravu. 
Dodatkom č. 1 zo dňa 15.1.2003 bolo upravené nájomné na rok 2003 na 59 749,05 Eur. 
Dodatkom č. 2 zo dňa 8.3.2004 boli doplnené do NZ ustanovenia: 

- povinnosť prenajímateľa písomne oznámiť nájomcovi prípady, kedy tretie subjekty 
alebo prenajímateľ iniciovali zmenu alebo zrušenie parkovacích miest na predmete 
nájmu, 

- povinnosť prenajímateľa, aby subjekt, ktorý bol iniciátorom zrušenia parkovacích 
miest na predmete nájmu, bol nájomcovi zaviazaný zabezpečiť bezodplatné 
užívanie náhradných parkovacích miest mimo predmetu nájmu. 

Dodatkom č. 3 zo dňa 5.6.2006 boli zmenené podmienky uzatvorenia budúcich zmlúv 
o nájme: 

- prenajímateľ sa zaväzuje uzatvoriť jednotlivé zmluvy o nájme za predpokladu 
kladných stanovísk odborných útvarov magistrátu do 2 mesiacov od ich 
predloženia nájomcom 

- pre posúdenie dĺžky doby nájmu je rozhodujúca výška nákladov, vynaložených na 
vybudovanie parkoviska. 

 



 
STANOVISKÁ  K PREDĹŽENIU  NÁJMU:   

 
Kompletné stanovisko za oblasť dopravy k predĺženiu platnosti nájomnej zmluvy je 
prílohou tohto materiálu.  

Na záver konštatujú, že zmluva vrátane dodatkov je v rozpore s platnými 
právnymi predpismi po stránke formálnej aj obsahovej a je pre hl. mesto 
maximálne nevýhodná. Zmluvu predĺžiť neodporúčajú.  

Kompletné stanovisko hlavného dopravného inžiniera k predĺženiu platnosti 
nájomnej zmluvy je prílohou tohto materiálu – s predĺžením nájmu nesúhlasí, 
v prípade ním stanovených podmienok odporúča predĺženie zmluvy maximálne o 1 
kalendárny rok.  
 
Kompletné stanovisko oddelenia legislatívno-právneho je prílohou tohto materiálu:  
 Predĺženie nájmu neodporúčajú.  
 
K nájmu boli tiež vyžiadané stanoviská z oddelení: 

- koordinácie územných systémov, 
- správy nehnuteľností. 

 
Mestský parkovací systém, s.r.o. dňa 7.6.2012 doplnil materiál o doterajšie 
a očakávané výnosy a definoval vzťah k pripravovanej dopravnej politike parkovania. 
 
 V súčasnosti spoločnosť Mestský parkovací systém vykonáva svoju činnosť na 

základe vyššie uvedenej Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme. Prostredníctvom 

tejto zmluvy spoločnosť zabezpečuje prevádzku parkovacích miest pre motorové vozidlá 

nachádzajúcich sa na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Zmluva o nájme a o budúcich 

zmluvách o nájme tvorí základný právny rámec fungovania a zabezpečovania činnosti 

spoločnosti Mestský parkovací systém. V prípade, ak by neprišlo k predĺženiu vyššie 

uvedenej zmluvy medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o. a Hlavným 

mestom SR Bratislavou bolo by fungovanie spoločnosti ohrozené a súčasný spôsob 

parkovania na miestnych komunikáciách I. a II. triedy by nemal organizáciu, ktorá by 

zodpovedala za parkovanie na uvedených miestnych komunikáciách. 

 

- Na základe Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 

v znení dodatkov č. 1 až 3 má spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

(príloha č.1)  uzatvorené nasledovné zmluvy o nájme: 

 

Podnájomná 
zmluva č. 

Podnájomca Parkovisko Počet 
parkovacích 

miest 

Výška 
nájomného/rok 

(bez DPH) 
04/2006 M&H 

investing s. r. 
o.  

Radlinského ulica 
a Floriánske námestie 

19 8 946,- 

04/2002 Peter Milko - 
WiLi 

Americké námestie 16 7 940,- 



03/2003 Milan Klein Predstaničné námestie 50 42 000,- 
01/2008 M&H 

investing, s. r. 
o. 

Vazovova ulica 13 7 200,- 

001/98 BPS, s. r. o. Miestne komunikácie 
I. a II. triedy (centrum 
Starého mesta) 

800 93 325,- 

Spolu:   898 159 411,-  

 

Orientačné náklady na samostatné prevádzkovanie parkovania v centra Starého 

mesta spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o.  

   

Odhadované náklady by predstavovali výšku: 

investičné náklady (jednorazová investícia)  280 tis. € 

- dopravné prostriedky, software, pasportizácia parkovacích miest, dopravné značenie;  

prevádzkové náklady      580 tis. €/rok  

- prenájom priestorov, mzdy, náklady na údržbu parkovacích miest, náklady na 

monitoring a kontrolu parkovania, náklady na technické zabezpečenie výberu 

parkovného, provízie za SMS operátorom. 

Predpokladané príjmy z prevádzkovania parkovania:  

počet parkovacích miest:     800  

predpokladaná doba platenia:    8 hodín/250 dní  

cena za parkovanie (vrátane DPH):    1 € 

predpokladané ročné teoretické výnosy(bez DPH): 1,3 mil. € 

Je však nutné podotknúť, že uvedené teoretické tržby budú ovplyvňované nasledovnými 

faktormi:  

a) výkonom kontroly a reálnou platobnou disciplínou;  

b) obsadenosťou parkovacích miest rezidentmi (parkujú celý deň alebo časť dňa za 

symbolickú cenu); 

c) nižšou sadzbou za parkovanie na vyhradených miestach; 

d) nespoplatnením vyhradených miest pre invalidov, zásobovanie, školy, obyvateľov 

pešej zóny. 

Predpokladáme, že po zohľadnení uvedených faktorov môžu reálne výnosy výšku klesnúť až 

na polovicu.  

Aby bolo možné urobiť presný odhad parkovacích miest, resp. státí, je nutné vykonať 

pasportizáciu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Samotné vykonanie pasportizácie je 

však náročné z časového hľadiska, z hľadiska personálneho zabezpečenia a v neposlednom 

rade z finančného hľadiska. 



V súčasnosti je pripravovaná nová Dopravná politika parkovania Hlavného mesta SR 

Bratislavy. Navrhuje sa, aby realizáciou Dopravnej politiky parkovania bol poverený subjekt, 

ktorý bude zodpovedný za jej implementáciu v celom meste a zároveň bude tento subjekt 

riadiť uličné parkovanie na miestnych komunikáciách všetkých kategórií.  

Týmto subjektom by mala byť spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r. o., ktorej 

jediným vlastníkom a spoločníkom je hlavné mesto SR Bratislava. V nadväznosti na Dopravnú 

politiku parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy je úlohou Mestského parkovacieho 

systému, spol. s r. o. začleniť parkovacie   miesta   na  komunikáciách  I.  a  II.  triedy   v   

hlavnom  meste Bratislave, do nového systému riadenia uličného parkovania. 

So zreteľom na tieto skutočnosti je nevyhnutné, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo 

predĺženie Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení jej 

Dodatkov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Mestský parkovací systém, 

spol. s  r. o.  na dobu od 1. 10. 2012 do 31.01. 2013. 

 
V prípade, ak nepríde k predĺženiu platnosť nájomnej zmluvy a o budúcich zmluvách o nájme 
č. 08-94-1226-02-00, uzatvorenej s Mestským parkovacím systémom s.r.o., predkladáme 
návrh riešenia organizácie parkovania v materiáli pod bodom B/, na miestach doteraz 
riadených spoločnosťou BPS v počte 542 podľa predložených  situácií,  navrhujeme umožniť 
parkovanie ako vyhradené do doby prijatia novej parkovacej politiky mesta. V predstaničnom 
priestore odporúčame dočasné parkovanie riešiť v spojitosti s riešením zmluvy so 
spoločnosťou IPR. Ostatné dočasné parkovanie v počte cca 48 miest odporúčame riešiť na 
základe rozhodnutia zastupiteľstva ako prípady hodné osobitného zreteľa priamo s terajšími 
prevádzkovateľmi, do doby prijatia novej parkovacej politiky.  
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 7.9.2012 na internete a dňa 
7.9.2012 na úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 
 

 

 

 























































































DODATOK č. 08-94-1226-02-04 
ďalej len „Dodatok č. 4“ 

k ZMLUVE O NÁJME  A BUDÚCICH ZMLUVÁCH O NÁJME 
  č.  08 - 94 - 1226 - 02 – 03 

 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR  

   Bratislavy 
 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 
 Číslo účtu: 25828453/7500 
 IČO:  00603481 
 DIČ:  2020372596 

 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 

 
a 
 
2. Obchodné meno: Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

sídlo:   Biela 6, 811 01 Bratislava 
IČO:   35738880 
Zastupuje :  Ing. Marek Nemeček – konateľ  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vo Vložke č.: 16570/B 
DIČ:    2020270010 
 

 (ďalej len „nájomca“) 
   
 
 

      Článok I  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 4 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme 

a budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 zo dňa 23.09.2002 v znení Dodatku č. 
08-94- 12226-02-01 zo dňa 15.01.2003, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 zo dňa 08.03.2004 
a Dodatku č. 08-94-1226-02-03 zo dňa 04.05.2006(ďalej len „zmluva“), predmetom 
ktorej je prenájom častí miestnych komunikácií I. a II. triedy v Bratislave, ktoré je možné 
využívať ako parkovacie miesta pre motorové vozidlá, a to ako z hľadiska technického, 
tak z hľadiska príslušných dopravných predpisov.      
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Článok  II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V Čl. I ods. 1 Predmet nájmu sa vypúšťa znenie v prílohe č. 1 : 
 

„časti miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré je možné využívať ako parkovacie     
miesta pre motorové vozidlá na ul. Predstaničné námestie v Bratislave, k. ú. Staré Mesto“. 

     
 
 
2. V Čl. II ods. 1 -  Doba nájmu  sa dopĺňa a znie : 
     „Nájomná zmluva sa predlžuje od 01.10.2012 do 31.01.2013“  

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
2.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 7-ich vyhotoveniach 

s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ 
dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.  
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
4.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ustanovení  § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a § 5a 
ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
 
V Bratislave dňa .................................           V Bratislave dňa ................................ 

   
Prenajímateľ :                Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava              
 
 
 
 
...........................................................  .......................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.              Ing. Marek Nemeček  
primátor hl. mesta SR Bratislavy   konateľ 



B. variant  - Návrh riešenia organizácie parkovania v prípade,  ak nedôjde k pred ĺženiu 
nájomnej zmluvy so spol. Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.  
      
Obec na základe platného znenia cestného zákona môže riešiť trvalé a krátkodobé parkovanie 
nasledovne: 

• trvalé – vyhradené parkovanie pre konkrétne vozidlo, povoľuje obec na základe § 3 
ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

• krátkodobé parkovanie, povoľuje obec na základe § 6a zákona č. 135/1967 Zb. 
o pozemných komunikáciách 

 
1.  Spoločnosť MPS s.r.o., dala do ďalšieho podnájmu spoločnosti BPS PARK, a.s., cca 542 
parkovacích miest ktoré sú situované v mestskej časti Staré Mesto.  
      V prípade, že nepríde k predĺženiu hore uvedenej nájomnej zmluvy, bude oddelenie 
prevádzky dopravy magistrátu postupovať v intenciách cestného zákona, § 3 ods. 2, podľa 
ktorého: „miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií 
vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na 
účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení 
a povoľujú vyhradené parkoviská.“  
Na základe tohto povolenia, ktoré aj v súčasnosti vydáva oddelenie prevádzky dopravy, bude 
vyhradené parkovacie miesto pre konkrétne EČ vozidla. Žiadateľ je povinný umiestniť 
príslušné dopravné značenie na základe jeho prerokovania v Operatívnej komisie pri oddelení 
prevádzky dopravy a určenia použitia cestným správnym orgánom, ktorým je na miestnych 
komunikáciách I., II., III., IV. triedy a účelových komunikáciách primátor, vykonávať jeho 
údržbu, udržiavať čistotu parkovacieho miesta a jeho bezprostredného okolia, v naliehavých 
prípadoch vo verejnom záujme krátkodobo uvoľniť parkovacie miesto na základe pokynu 
správcu, cestného správneho orgánu, resp. polície. 
Vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, musí mať počas parkovania na tomto 
mieste za predným sklom vozidla parkovací preukaz, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
povolenia. 
Za vyhradené parkovanie sa platí daň podľa Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR 
Bratislavy č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva, § 6, písm. k) bod 1., 1a., 
suma 0,33 eura za m² na deň, podľa písm. k) bod 2., pre vozidlá s osobitným označením je to 
suma 0,02 eura za m² na deň. 
 
      Momentálne platné dopravné značenie, ktoré patrí spoločnosti BPS PARK, a.s. bude 
prehodnotené a značenie upravujúce hranice zón bude ponechané a doplnené dodatkovými 
tabuľkami. Je možné zvážiť finančnú náhradu spoločnosti BPS PARK, a.s.. Dopravné  
značenie ktoré upravovalo vyhradené parkovanie si žiadatelia ktorí budú mať záujem 
o predĺženie povolenia vydaného už hlavným mestom, po dohode so spoločnosťou BPS 
PARK, a.s., od nej odkúpia.    
 
2. Parkoviská /platené, strážené/: 

• Radlinského ulica a Floriánske námestie                     počet PM ... 19 
• Americké námestie                                                                       ... 16 
• Vazovova ulica                                                                             ... 13 

sú toho času dané do podnájmu súkromným podnikateľským subjektom. 
 
Tento režim považujeme za protiprávny, nakoľko podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, je: 

podľa ods. 1): 



„ Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa 
tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Takto 
vymedzené úseky miestnych komunikácií musia byť označené zvislými a vodorovnými 
dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví aj výšku úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia 
a spôsob preukázania jej zaplatenia.“ 
podľa ods. 2): 
„ Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce.“ 
 
      Prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia je jedným zo základných právnych 
predpisov v rámci legislatívneho rámca upravujúceho novú parkovaciu stratégiu hlavného 
mesta. 
 
      Z dôvodu, že príprava tohto záväzného nariadenia je z hľadiska legislatívneho procesu 
časovo náročnejšia, navrhujeme, aby hlavné mesto na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva uzatvorilo nájomné zmluvy s prevádzkovateľmi parkovísk : M&H investing 
s.r.o., Peter Milko – WiLi, priamo,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o 48 
parkovacích miest. 
 
      V závere konštatujeme, že spoločnosť MPS predložila projekty parkovacích miest ktoré 
sú predmetom zmluvy, schvaľované od roku 1998, a sú toho času  neaktuálne, preto uvedené 
počty parkovacích miest v predloženej informácii sú skreslené. 
      Hlavné mesto bude žiadať odstránenie regulačných (parkovacích) stĺpikov, ktoré budú 
musieť byť odstránené najneskôr do doby realizovania novej parkovacej politiky.  
 

























Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia 
platnosti Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení 
Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a Dodatku č. 08-94-1226-02-
03 

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 609/2012 
     zo dňa 05. 09. 2012 
 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť uzavretie Dodatku č. 4 ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9    
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týkajúci sa 
predĺženia doby nájmu uvedeného v Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme       č. 
08-94-1226-02-00 v znení jej dodatkov č. 1 – 3, uzatvorenej so spoločnosťou Mestský 
parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom na Bielej č. 6 v Bratislave, IČO 35738880, na dobu 
určitú od 01. 10. 2012 do 31. 01. 2013, s výnimkou časti miestnych komunikácií I. a II. triedy, 
ktoré je možné využívať ako parkovacie miesta pre motorové vozidlá na ul. Predstaničné 
námestie v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou dodatku k Zmluve o nájme a o budúcich 
zmluvách o nájme,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 4 k  Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme bude nájomcom podpísaný 
do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že dodatok č. 4 k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme nebude 
nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 


