
 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Dohoda o ukončení Komisionárskej zmluvy na prevádzku 

platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste 

Prešov 
uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Vydanie: 1 

Strana 

1/2 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Mesto Prešov 

zast.:  Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 

Hlavná 73, Prešov 

IČO : 00327646 

DIČ: 2021225679 

Bankové spojenie :  UniCredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

(ďalej len „Mesto Prešov“ alebo “Komitent“) 

 

a 

 

PREŠOV REAL, s.r.o.,  
zast.:  Ing. Petrom Miklovičom, konateľom spoločnosti  

Slovenská 40, Prešov 

IČO: 31722814 

DIČ: 2020521393 

IČ pre DPH: SK2020521393 

Zapísaný : obchodný register Okresného súdu v Prešove  

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P 

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo “Komisionár“) 

 

 I. 

1. Na základe Komisionárskej zmluvy na prevádzku platených verejných parkovísk 

a pouličného parkovania v meste Prešov zo dňa 30.3.2015 v znení neskorších 

dodatkov,  Komisionár spravuje a prevádzkuje platené verejné parkoviská a pouličné 

parkovanie  v meste Prešov, t. j. parkovacie miesta vymedzené VZN o dočasnom 

parkovaní v zmysle ustanovenia § 3d ods. 5, písm. d) v spojitosti s ustanovením § 6a 

cestného zákona vo vlastnom mene a na účet Komitenta.  

 

II. 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle čl. VI., bod 3, písm. b) Zmluvy na jej 

ukončení ku dňu 31.12.2019 z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania platených 

verejných parkovísk a pouličného parkovania priamo príslušným útvarom Mestského 

úradu v Prešove.  

2. Komisionár sa zaväzuje do 31.1.2020 uhradiť všetky pohľadávky, ktoré sú voči nemu 

zaúčtované v účtovníctve Komitenta so stavom k 31.12.2019. 

3. Komisionár sa zaväzuje, že si neuplatňuje voči Komitentovi žiadne nároky vyplývajúce 

z titulu ukončenia Zmluvy, okrem nárokov dohodnutých v tejto Zmluve. 

4. Komisionár a Komitent sa zaväzujú najneskôr 2.1.2020 protokolárne odovzdať a 

prevziať hnuteľný majetok, ktorý bol Komisionárovi zverený do bezodplatného 

užívania v zmysle čl. V, bod 5 Zmluvy v znení neskorších dodatkov. 

5. Komisionár sa zaväzuje najneskôr do 2.1.2020, protokolárne odovzdať Komitentovi 

všetok majetok, ako aj spotrebný materiál nadobudnutý počas výkonu predmetu 

Zmluvy v zmysle samostatnej dohody.  
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6. Komisionár sa zaväzuje protokolárne odovzdať Komitentovi ďalšie pohľadávky, 

záväzky, zmluvné vzťahy, ako aj iné skutočnosti, ktoré vzídu z rokovaní zmluvných 

strán najneskôr do  31.1.2020 so stavom k 31.12.2019. 

7. Za Komitenta je oprávneným organizačným útvarom na prevzatie vecí, zmluvných 

vzťahov a iných skutočností v zmysle bodov 4, 5 a 6 odbor životného prostredia 

a dopravnej infraštruktúry MsÚ v Prešove.  

 

III. 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto dohody, prípadne prijímať dodatky k tejto 

dohode len písomne po vzájomnej dohode. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne 

a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Dohoda nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.  

 

 

 

V Prešove dňa   10.12.2019                  V Prešove dňa   10.12.2019 

 

 

 

 

Za Mesto Prešov ako Komitenta                                        Za PREŠOV REAL, s. r. o.  

                                                                       ako Prevádzkovateľa a Komisionára 

 

 

 

 

 

..........................................................                         ........................................................ 

Ing. Andrea Turčanová     Ing. Peter Miklovič 

    primátorka mesta                  konateľ spoločnosti 

 

                                        

                                                                     

                

                                                                                                

 


