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Koncesná zmluva na poskytnutie služby 

uzavretá  v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

 

 

 

Zadávateľ koncesie: 

Názov:   Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Sídlo:    Trieda KVP 1, 040 23 Košice 

Zastúpený:   Mgr. Ladislav Lörinc, starosta 

IČO:    00691089 

DIČ:    2020928327 

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. 

IBAN:    SK46 5600 0000 0005 3629 8001 

SWIFT kód:   KOMASK2X 

 

(ďalej len ,,Zadávateľ koncesie") 

 

a 

Koncesionár: 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

SWIFT/BIC: 

 

(ďalej len „Koncesionár“ ) 

 

Zadávateľ koncesie a Koncesionár ďalej spolu len "Zmluvné strany" sa dohodli na uzavretí  

tejto koncesnej zmluvy (ďalej len "Zmluva")  na poskytnutie služby spočívajúcej vo výstavbe 

a následnej prevádzke a údržbe autobusových prístreškov MHD na území Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP. 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, ako správca majetku mesta Košice (pozemkov, na 

ktorých sú vybudované prístrešky MHD), zabezpečuje verejné potreby obyvateľov v 

oblasti kultúry cestovania v mestskej hromadnej doprave a životného prostredia. Za 
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týmto účelom Zadávateľ koncesie uzatvára Zmluvu s Koncesionárom, ktorého 

predložená ponuka bola vyhodnotená ako víťazná v rámci verejného obstarávania 

vyhláseného v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

1.2. Koncesionár sa zaväzuje na vlastné náklady vybudovať a udržiavať na príslušných 

autobusových zastávkach prístrešky pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou, 

a to v súlade s touto Zmluvou, koncesnou dokumentáciou a predloženou ponukou. 

Koncesionár je zároveň oprávnený užívať Koncesný majetok za účelom vykonávania 

svojej podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania reklamných služieb.  

1.3. Pozemky, na ktorých sú resp. budú umiestnené prístrešky MHD ďalej len („Koncesný 

majetok“), sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. 

1.4. Zadávateľ koncesie vyhlasuje, že ako správca majetku mesta Košice je oprávnený 

nakladať s Koncesným majetkom tak, ako to vyžaduje táto Zmluva, že neexistujú 

žiadne prekážky k jej uzatvoreniu tak, aby si splnil všetky povinnosti vyplývajúce z 

tejto Zmluvy, tak aby sa dosiahol účel tejto Zmluvy, najmä ku Koncesnému majetku 

neexistujú žiadne práva akýchkoľvek tretích osôb, vrátane práv založených akoukoľvek 

inou Zmluvou so Zadávateľom  koncesie a to ku Koncesnému majetku, ako aj k 

službám poskytovaným podľa tejto Zmluvy, ktoré by do budúcna spôsobili nemožnosť 

realizácie tejto Zmluvy ako celku. 

1.5. Koncesionár vyhlasuje, že je odborne, personálne aj finančne schopný zabezpečiť 

riadne a včasné plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, najmä, že 

zabezpečí zodpovedajúce finančné krytie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto 

Zmluvy. 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy Koncesionár 

počas koncesnej lehoty preberá od Zadávateľa koncesie Koncesný majetok, na ktorom 

bude na svoje náklady inštalovať nové prístrešky pre cestujúcich MHD a zabezpečovať 

ich následnú údržbu s tým, že protiplnením za uskutočnenie týchto činností bude právo 

Koncesionára užívať Koncesný majetok v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v Zmluve. 

2.2. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti je rozsah Koncesného majetku užívaného 

Koncesionárom na základe tejto Zmluvy uvedený v Prílohe č. 1 k Zmluve. 

2.3. Koncesionár sa zaväzuje všetky činnosti vykonávať v súlade s výzvou na predkladanie  

2.4. Odovzdanie Koncesného majetku Koncesionárovi sa uskutoční formou spísania 

Protokolu o odovzdaní Koncesného majetku, ktorého súčasťou bude fotodokumentácia. 

V protokole je možné označiť aj stav jednotlivých predmetov Zmluvy s tým, že pokiaľ 

bude potrebné na odskúšanie funkčnosti prehliadka niektorej časti predmetu tejto  

Zmluvy vzájomne odsúhlaseným odborníkom, takýto záznam o technickom stave 

takéhoto zariadenia vyhotovený, čo aj po spísaní protokolu, sa bude považovať za dôkaz 

o stave Koncesného majetku v čase podpisu tejto Zmluvy.  

2.5. Koncesionár dodá a inštaluje prístrešky MHD podľa požiadaviek Zadávateľa koncesie: 

2.5.1. Rozmery a počet prístreškov: 

a) prístrešky o rozmere  4 – 4,5 m x 1,5 – 1,9 m v celkovom počte 11 ks 

b) prístrešky o rozmere 5,2 – 5,9 m x 1,5 – 1,9 m v celkovom počte 13 ks 

c) Prístrešky nesmú mať menšiu úžitkovú plochu ako súčasné prístrešky MHD. 
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d) Počty prístreškov na konkrétnej zastávke MHD môžu byť zmenené a 

nahradené menším počtom prístreškov za podmienky zachovania rovnakej 

úžitkovej plochy prístrešku ako pri  počte prístreškov uvedených v Prílohe č. 

1. k Zmluve. 

e) Miesta osadenia, veľkosť a počty prístreškov na konkrétnych miestach sú 

uvedené v Prílohe č. 1. k Zmluve. 

f) Pri výmene niektorých prístreškov Zadávateľ koncesie uvažuje o posune 

prístreškov oproti ich aktuálnemu umiestneniu v rámci príslušnej zastávky 

MHD. Koncesionár v tomto prípade osadí prístrešok na mieste určenom 

Zadávateľom koncesie. 

2.5.2. Materiál prístreškov: 

a) oceľová konštrukcia obdĺžnikového alebo štvorcového profilu opatrená 

ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom; rám tvorí nosnú 

konštrukciu sklenených výplní a strechy prístrešku, 

b) plochá strecha prístreškov (do 10° sklonu strechy),  

c) farba oceľových konštrukcií vo variante RAL 7016, RAL 7022, RAL 7024 

alebo RAL 7043 

d) konštrukcia prístreškov musí spĺňať príslušné technické normy platné pre 

všetky činnosti vykonávané podľa tejto Zmluvy 

e) v prípade použitia dreveného materiálu je potrebné aplikovať takú povrchovú 

úpravu, ktorá zabezpečí trvácnosť jednotlivých drevených prvkov s 

minimálnymi nárokmi na údržbu pri zachovaní estetických vlastností počas 

koncesnej lehoty, 

f) vyhotovenie prístreška z odolného a umývateľného materiálu v prevedení 

„antivandal“ a „antigraffiti“,  

g) sklenené výplne z bezpečnostného kaleného skla,   

h) zabezpečenie efektívnej ochrany vtáctva pred neželanými nárazmi vtákov do 

presklených stien prístreškov úpravou povrchu skla alebo bezpečnostným 

polepom, a to po celej ploche presklených výplní, 

i) integrovaná lavička, preferované sú teplé materiály (napríklad exotické 

drevo),  

j) LED osvetlenie prístrešku. 

2.5.3. Koncesionár sa zaväzuje v súlade s koncesnou ponukou zo dňa ... predloženou 

v rámci verejného obstarávania: 

a) dodať a inštalovať ... ks prístreškov so zelenou strechou v lokalite určenej 

Zadávateľom koncesie 

b) dodať a inštalovať ... ks prístreškov s napojením prístreškov na solárnu 

energiu - vrátane dodania solárnych panelov  

c) dodať a umiestniť ... ks wifi lavičiek na zastávkach MHD určených 

Zadávateľom koncesie, t.j. dodať a inštalovať lavičky s integrovanou 

technológiou umožňujúcou ich pripojenie na wifi. Zabezpečenie wifi 

pripojenia nie je súčasťou koncesie, pripojenie wifi zabezpečí Zadávateľ 

koncesie.  

2.5.4. Umiestňovanie reklamy a informačných panelov 

a) Reklamu bude možné umiestniť len do priestoru na to určeného – t.j. 

reklamného panelu typu citylight. 
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b) Koncesionár je súlade s koncesnou ponukou zo dňa ... predloženou v rámci 

verejného obstarávania oprávnený umiestniť v prístreškoch MHD maximálny 

počet 48 ks reklamných panelov typu citylight v prístreškoch MHD na území 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.  

c) Reklamný panel – citylight je možné umiestniť na bočnú stenu, prípadne 

zadnú stenu prístrešku, jeden prístrešok môže zahŕňať aj viac reklamných 

panelov. Citylight nie je možné umiestniť v smere príjazdu vozidiel MHD. 

d) Prístrešok nebude možné oblepiť reklamou.  

e) Prístrešok musí disponovať vitrínou na umiestnenie informácií o príchode 

MHD o veľkosti podľa špecifikácie a požiadaviek DPMK a.s.. ktorá 

prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu na území mesta Košice. Vitrína bude 

uzamykateľná jednotným štandardne používaným univerzálnym kľúčom 

alebo iným spôsobom, ktorý znemožňuje prístup do vitrín nepovolaným 

osobám s otváraním vitrín do strany (pánt je vo zvislej polohe) a magnetickou 

zadnou stenou vitríny. 

f) Iné reklamné zariadenia ako citylighty na zastávkach MHD nebudú 

Koncesionárovi povolené, a to vzhľadom na zámer Zadávateľa koncesie 

eliminovať reklamný smog na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

Reklamné zariadenia inštalované na území Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP budú demontované po ukončení zmluvných vzťahov s ich vlastníkmi v 

maximálnej dobe 1 roka. 

g) Koncesionár bude uverejňovať reklamu v súlade so zák. č. 147/2001 Z. z. o 

reklame v znení neskorších predpisov.  

2.5.5. Požiadavky Zadávateľa koncesie na údržbu prístreškov: 

a) Zabezpečenie komplexného servisu a pravidelného upratovania (zametania) 

plôch prístreškov MHD minimálne 1 x mesačne. 

b) Koncesionár sa zaväzuje v súlade s koncesnou ponukou zo dňa ... 

predloženou v rámci verejného obstarávania zabezpečiť opravy poškodeného 

prístrešku (vrátane výmeny sklenených výplní) v lehote maximálne do ... 

pracovných dní od nahlásenia poškodenia zodpovednému zamestnancovi 

Koncesionára, s možnosťou predĺženia tejto lehoty v odôvodnených 

prípadoch na individuálnej báze podľa charakteru poškodenia. 

2.5.6. Ďalšie požiadavky Zadávateľa koncesie: 

a) Zabezpečenie stavebných povolení a oznámení súvisiacich s výmenou  

prístreškov na náklady Koncesionára a v súčinnosti so Zadávateľom koncesie. 

b) Umožnenie bezplatného využitia všetkých v danom čase komerčne 

nevyužitých citylightov na propagáciu akcií organizovaných mestskou časťou 

v prípade potreby takejto propagácie. 

c) Po uplynutí koncesnej doby a ukončení zmluvného vzťahu bude vlastnícke 

právo k prístreškom bezodplatne prevedené na Zadávateľa koncesie. 

 

Článok III. 

Koncesná lehota 

3.1. Koncesná lehota, na ktorú sa uzatvára táto Zmluva je 15 (slovom pätnásť) rokov odo 

dňa účinnosti tejto Zmluvy.  
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3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie koncesnej lehoty je možné len písomnou 

dohodou zmluvných strán s tým, že dobu predĺženia si dohodnú minimálne 3 (slovom 

tri) mesiace pred uplynutím koncesnej lehoty. 

3.3. Po uplynutí koncesnej lehoty Koncesionár bezodplatne prevedie vlastnícke právo 

k prístreškom MHD na Zadávateľa koncesie. 

 

Článok IV. 

Podmienky poskytovania služby a užívania Koncesného majetku 

4.1. Koncesionár sa zaväzuje v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi užívať Koncesný majetok vo svojom mene, na svoj účet, na svoje náklady a 

na vlastné nebezpečenstvo a udržiavať Koncesný majetok v prevádzkyschopnom stave. 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že pri prevádzkovaní Koncesného 

majetku vystupuje Koncesionár ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp. iným 

správnym a kontrolným orgánom, zodpovedá za dodržiavanie všetkých všeobecne 

záväzných predpisov súvisiacich s jeho činnosťou a výlučne sám znáša následky v 

prípade ich porušenia. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti platí, že Koncesionár 

nemá postavenie správcu majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

4.2. Koncesionár je oprávnený a zároveň povinný užívať Koncesný majetok výhradne na 

účel a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

4.3. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a  

účelu tejto Zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinností 

podľa tejto Zmluvy. 

4.4. Koncesionár podľa podmienok Zmluvy zabezpečí financovanie, výstavbu, 

rekonštrukciu, prevádzku alebo údržbu prístreškov MHD umiestnených na Koncesnom 

majetku. Tento užívací vzťah oprávňuje Koncesionára k užívaniu majetku v rozsahu 

práv a povinností stanovených v Zmluve, najviac však do uplynutia koncesnej lehoty 

určenej Zmluvou, počas ktorej má Koncesionár právo užívať Koncesný majetok a brať z 

neho úžitky. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zadávateľ koncesie je oprávnený bezodplatne užívať 

Koncesný majetok počas celej koncesnej lehoty. Užívanie Koncesného majetku 

Zadávateľom koncesie nesmie nad mieru primeranú pomerom obmedzovať 

Koncesionára v prevádzkovaní Koncesného majetku podľa tejto Zmluvy. 

4.6. Koncesionár nie je oprávnený prenechať Koncesný majetok do nájmu, podnájmu ani 

výpožičky ani zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby. 

4.7. Koncesionár zodpovedá za dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a požiarnej ochrany pri zamestnávaní zamestnancov alebo osôb vykonávajúcich činnosti 

pre Koncesionára v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy. 

4.8. Koncesionár je oprávnený využívať Koncesný majetku na umiestnenie svojej reklamy, 

propagácie a marketingu. 

4.9. Koncesionár je povinný udržiavať Koncesný majetok v čistote, zabezpečovať jeho 

pravidelné a riadne čistenie, umývanie, dezinfekciu. 

4.10. Koncesionár je povinný počas trvania koncesnej lehoty umožniť Zadávateľovi koncesie 

kontrolu účelu a spôsobu prevádzkovania Koncesného majetku po predchádzajúcom 

oznámení Zadávateľa koncesie, doručeným Koncesionárovi s časovým predstihom 
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najmenej 24 hodín pred termínom kontroly s povereným zamestnancom Zadávateľa 

koncesie. 

4.11. Zadávateľ koncesie sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve a po dobu 

trvania koncesnej lehoty umožniť a zabezpečiť Koncesionárovi nerušené 

prevádzkovanie Koncesného majetku, ako aj zdržať sa konania a akýchkoľvek právnych 

úkonov, ktoré by neoprávnene zaťažovali a/alebo marili toto užívanie, ako aj plnenie 

záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Koncesionár 

oprávnený od Zadávateľa koncesie požadovať zriadenie okamžitej nápravy a/alebo 

úhradu účelne vynaložených výdavkov Koncesionára použitých na nápravu bez 

súčinnosti Zadávateľa koncesie v prípade, že Zadávateľ koncesie na výzvu 

Koncesionára nereagoval, pričom za týchto okolností je Koncesionár výslovne na takýto 

postup voči Zadávateľovi koncesie oprávnený. 

4.12. Koncesionár vykoná potrebné stavebné, ako aj iné rekonštrukčné úpravy na Koncesnom 

majetku najneskôr do 2 (dvoch) rokov od účinnosti tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. Koncesionár je na Koncesnom majetku oprávnený vykonať také 

stavebné a rekonštrukčné úpravy, ako aj organizačné a iné opatrenia, aby ochránil 

majetok, zaistil bezpečnosť a bezproblémový chod. Táto činnosť Koncesionára je 

súčasťou koncesie, preto Koncesionár nemá nárok na náhradu nákladov týchto činností 

a investícií. Všetky takto zrekonštruované, vybudované veci a zariadenia sú majetkom 

Koncesionára až do momentu ich vysporiadania pri ukončení tejto Zmluvy.  

4.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Zadávateľ koncesie odovzdá Koncesný majetok 

vyplývajúci do užívania Koncesionárovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 

účinnosti tejto Zmluvy. 

4.14. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nemôže bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo 

meniť záväzkový vzťah založený touto zmluvou a/alebo postúpiť práva z tejto Zmluvy 

a/alebo postúpiť pohľadávky vzniknuté z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 

4.15. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich zodpovedá druhej strane za škodu 

spôsobenú svojim zavineným konaním s vylúčením ušlého zisku. 

 

Článok V. 

Trvanie koncesného vzťahu 

5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do 

uplynutia 

koncesnej lehoty v dĺžke trvania 15 rokov. 

5.2. Táto Zmluva zaniká: 

a) uplynutím koncesnej lehoty 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od Zmluvy z taxatívne uvedených dôvodov podľa bodov 5.4. a 5.5. 

5.3. Zmluvné strany môžu kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu i bez uvedenia dôvodu túto 

Zmluvu a koncesný vzťah ňou založený ukončiť vzájomnou dohodou a to v písomnej 

forme. V takomto prípade zaniká táto Zmluva dňom uzavretia takejto dohody alebo 

iným v dohode uvedeným dňom, pričom zmluvné strany v tejto dohode upravia aj 

finančné a iné podmienky ukončenia tejto Zmluvy. 

5.4. Zadávateľ koncesie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade ak:  
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a) Koncesionár preukázateľne po predchádzajúcom písomnom upozornení Zadávateľa 

koncesie užíva Koncesný majetok Zadávateľa koncesie na iný účel, ako je uvedený 

v tejto Zmluve; 

b) Koncesionár preukázateľne a vedome poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 

Zmluvy pri prevádzkovaní Koncesného majetku, alebo ak trpí jeho užívanie takým 

spôsobom, že Zadávateľovi koncesie vzniká nenávratná a neopraviteľná škoda, ktorú 

ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a v dodatočnej nápravnej lehote 

neodstráni; 

c)  Koncesionár ohrozí bezpečnosť a zdravie obyvateľstva pri prevádzkovaní 

Koncesného 

majetku, ktoré ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a v dodatočnej 

nápravnej lehote neodstráni; 

d) Koncesionár neposkytne služby v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa podmienok 

uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, pričom nevykonal nápravu na základe 

písomnej výzvy Zadávateľa koncesie v dodatočnej primeranej lehote; 

5.5. Koncesionár je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade ak: 

a) Zadávateľ koncesie riadne neodovzdá Koncesionárovi Koncesný majetok v 

stanovenej 

lehote 

b) Zadávateľ koncesie v rozpore s touto Zmluvou bráni alebo neumožňuje užívanie 

Koncesného majetku; 

c)  na Zadávateľa koncesie bude zavedená nútená správa; 

d) si tretia osoba uplatňuje ku Koncesnému majetku práva, ktoré sú nezlučiteľné 

s právami Koncesionára a Zadávateľa koncesie v primeranej lehote neurobí potrebné 

právne opatrenia na jeho ochranu alebo ak nie sú jeho opatrenia úspešné. 

5.6. Odstúpením od Zmluvy podľa vyššie uvedených ustanovení koncesný vzťah zaniká 

dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane, príp. 

ku dňu uvedenému v odstúpení druhej zmluvnej strane.  

5.7. V prípade ukončenia Zmluvy uplynutím lehoty podľa bodu 5.1 Zmluvy Koncesionár 

prevedie majetok bezodplatne Zadávateľovi koncesie do jeho vlastníctva. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely doručovania akejkoľvek zásielky vyplývajúcej  

z tohto právneho vzťahu sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky 

alebo deň vrátenia zásielky odosielateľovi, ak sa zásielka vráti druhej strane ako 

nedoručená, nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote. Zmluvné strany sa 

dohodli, že pre doručovanie je rozhodná adresa, ktorá je ako sídlo uvedená v záhlaví 

tejto Zmluvy alebo adresa nebytového priestoru. V prípade zmeny adresy, ktorá je 

uvedená v záhlaví je Zmluvná strana povinná o tom bezodkladne písomne informovať 

druhú Zmluvnú stranu. 

6.2. Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto Zmluva 

nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov. 
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6.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Zmluvy musia byť urobené formou 

písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú 

súčasťou tejto Zmluvy. 

6.4. Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude alebo sa stane neplatným, nezákonným 

alebo nevykonateľným, potom zvyšné ustanovenia zostávajú platné a vykonateľné. 

Zmluvné strany sa dohodli, že takéto neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné 

ustanovenie sa bude považovať za nahradené platným, zákonným a vykonateľným 

ustanovením s rovnakým alebo aspoň podobným účelom. 

6.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č. 1. – zoznam a špecifikácia Koncesného majetku, 

Príloha č. 2 – koncesná ponuka Koncesionára 

6.6. Táto Zmluva bola vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre 

Koncesionára a tri vyhotovenia pre Zadávateľa koncesie. 

6.7. Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že: 

a) sa oboznámili s obsahom Zmluvy a súhlasia s ním, 

b) všetky údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé, 

c) ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tej to 

Zmluvy nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. 

poctivému obchodnému styku, 

d)  táto Zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich 

dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez 

akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne 

dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Košiciach dňa ........................................ 

 

 

V Košiciach dňa ....................................... 

 

 

Za Zadávateľa koncesie: 

 

 

Za Koncesionára: 

 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ladislav Lörinc 

starosta 

 

 

 

 

.................................................................. 
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Príloha č. 1  

Koncesný majetok a umiestnenie prístreškov 

 

 

Číslo Názov zastávky Popis  Parc. č. reg. CKN, 

k.ú. Grunt  

Počet 

prístreškov 

Rozmery v 

m 

Plocha v 

m2 

1. Moskovská Moskovská, pri OC Jednota - smer 

Terasa 

 

3432/32 2 4,2 x 1,8 15,12 

2. Moskovská Moskovská, pri OC Fresh - smer 

Myslava 

2767/11 1 4,2 x 1,8 7,56 

3. Cottbuská Moskovská most- smer Terasa 3755/778 2 4,2 x 1,8 15,12 

4. Dénešova Trieda KVP, Dénešova - smer KVP 3727 1 4,2 x 1,8 7,56 

5. Poliklinika KVP Trieda KVP, Cottbuská pri poliklinike 3732 2 5,5 x 1,8 19,8 

6. Poliklinika KVP Trieda KVP, Cottbuská oproti 

poliklinike 

3340 1 5,5 x 1,8 9,9 

7. Miestny úrad, 

KVP 

Trieda KVP, zastávka MÚ smer 

Starozagorská 

3736/1 2 5,5 x 1,8 19,8 

8. Miestny úrad, 

KVP 

Trieda KVP, MÚ - Húskova 2833 1 5,5 x 1,8 9,9 

9. Starozagorská Trieda KVP, Starozagorská - Euforia 3741/1 1 5,5 x 1,8 9,9 
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10. Starozagorská Trieda KVP, OC LIDL, ZŠ 2780/5 1 5,5 x 1,8 9,9 

11. Klimkovičova Klimkovičova - smer Paseo 1624/3 1 5,5 x 1,8 9,9 

12. Klimkovičova Klimkovičova - smer Kláštor 3014 1 4,2 x 1,8 7,56 

13. KVP kláštor Klimkovičova - Zelené Grunty 1624/320 1 4,2 x 1,8 7,56 

14. Janigova Klimkovičova - Janigova 3003/1 1 4,2 x 1,8 7,56 

15. Kláštor Jána Pavla II - smer LIDL 2761/1 1 5,5 x 1,8 9,9 

16. Kláštor Jána Pavla II - smer kláštor 2780/1 1 5,5 x 1,8 9,9 

17. Húskova Jána Pavla II - Húskova - LIDL 2823 1 5,5 x 1,8 9,9 

18. Dénešova Dénešova 3519 1 5,5 x 1,8 9,9 

19. Drábova Drábova - ZŠ 3519 1 4,2 x 1,8 7,56 

20.    Cottbuská - nová zastávka   1 4,2 x 1,8 7,56 

Celkom       24   220 

 

 

 

 

 

 


