
Dodatok Č.Z k Z M L U V E č. 224/2012
o poskytovaní parkovacích služieb podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

BPS PARK a. s.
Cintorínska 2, 811 08 Bratislava
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa, vložka číslo 4624/B
zastúpená: Ing. Petrom Polomom - predseda predstavenstva
IČO: 35 688 025
IČ DPH: SK2020309027
bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1020875001/1111

Id'alej len BPS PARK 1

a

Najvyšší súd SR
Župné námestie č. 13,81490 Bratislava
zastúpená: Ing. JozefKaffka - riaditeľ správy súdu
IČO: 165581
DIČ: 2020830152
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000061200/8180

Id'alej len objednávateľ/

Preambula
BPS PARK na základe Zmluvy č. 246500111300 o spolupráci zo dňa 18.1.2013 uzatvorenej s Hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava je oprávnená poskytovať parkovacie služby na parkovacích miestach ktoré sú
predmetom tohto dodatku do 31.8.2013

Čl. I.
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je predlženie doby vyhradenia parkovacích miest na:
ulica: nám. SNP Č. boxu: 48

l. Zmluvné strany sa dohodli, že doba poskytovania parkovacích služieb na uvedených parkovacích
miestach, ktorá mala pôvodne skončiť 3 I. 1.2013 sa predlžuje do 31.8.2013.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za parkovacie služby poskytované na základe tohto dodatku je
stanovená vo výške 1 022,00 EUR s DPH za jedno miesto. Celkovú cenu vo výške 1 022,00 s DPH sa
objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 12.2.2013 na základe zálohovej faktúry.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

l. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu v jednom vyhotovení a

nadobúda platnosť pripojením podpisov oboch zmluvných strán.

t-:J. _
BPS PARK a. s.

Ing. Peter Poloma
predseda predstavenstva
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,.~ Najvyšší súd

Ing. Jozef Kaffka
riaditeľ správy súdu

V Bratislave dňa 21.1.2013

BPS PARK a.s.
Predaj parkovacrch kariet
IČO: 35 ese 025
DiČ: 2020309027
IČ DPH: SK2020S09027
Cintorlnska 2. 811 oa Bratislava ®



Dodatok č.2 k Z M L U V E č. 50/2012
o poskytovaní parkovacích služieb podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

BPS PARK a. s.
Cintorínska 2, 811 08 Bratislava
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa, vložka číslo 46241B
zastúpená: Ing. Petrom Polomom - predseda predstavenstva
IČO: 35 688 025
IČ DPH: SK2020309027
bankové spojenie: Uni Credit Bank, a.s.
číslo účtu: 102087500111111

lďalej len BPS PARK 1

a

Najvyšší súd SR
Župné námestie č. 13,81490 Bratislava
zastúpená: Ing. Jozef Kaftka - riadite\' správy súdu
IČO: 165581
DIČ: 2020830152
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000061200/8180

lďalej len objednávate\'I

Preambula
BPS PARK na základe Zmluvy č. 246500111300 o spolupráci zo dňa 18.1.2013 uzatvorenej s Hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava je oprávnená poskytovať parkovacie služby na parkovacích miestach ktoré sú
predmetom tohto dodatku do 31.8.2013

Čl. I.
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je predlženie doby vyhradenia parkovacích miest na:
ulica: nám. SNP Č. boxu: 50

I. Zmluvné strany sa dohodli, že doba poskytovania parkovacích služieb na uvedených parkovacích
miestach, ktorá mala pôvodne skončiť 31.1.2013 sa predlžuje do 31.8.2013.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za parkovacie služby poskytované na základe tohto dodatku je
stanovená vo výške 1 022,00 EUR s DPH za jedno miesto. Celkovú cenu vo výške I 022,00 s DPH sa
objednávate\' zaväzuje zaplatiť do 12.2.2013 na základe zálohovej faktúry.

Čl.II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu v jednom vyhotovení a

nadobúda platnosť pripojením podpisov oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa 21.1.2013

c~_
BPS PARK a. s

Ing. Peter Polo
predseda predstavens a


