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Príloha č. 7: Model odmeňovania  

1. Každá transakcia bude finančne ohodnotená.  

2. Transakcie sa ohodnocujú na mesačnej báze. Odmeňovanie za kontrolovaný mesiac 

prebieha v mesiaci, priamo nasledujúcom po kontrolovanom mesiaci.  

3. Výpočet odmeny prebieha pri schvaľovaní Mesačného výkazu Parkovného (Príloha č. 

4).  

4. Transakcie sa delia na bezplatné (napr. časovo obmedzené bezplatné parkovanie 

/digitálny parkovací kotúč/, parkovanie z bonusovej karty alebo z návštevníckej karty 

a pod.) a platené (ostatné krátkodobé státie, pri ktorom sa realizuje platba, či už priamo 

z platobnej karty alebo z vopred nahratého kreditu).  

5. Minimálna tarifikácia parkovacieho lístka podľa aktuálne platného návrhu je uvedená 

v tabuľke 3 tejto prílohy, počty a štruktúra transakcií v tabuľke 2 sú odhadované a nie 

sú záväzné.  

6. Bezplatné transakcie sú odmeňované fixnou sumou, vo výške 0,005 eur za každú 

realizovanú transakciu.  

7. Pre výpočet odplaty pre platené transakcie sa používa podiel na trhu, vypočítaný podľa 

Prílohy č. 3 tejto zmluvy.  

8. Pre objem platených transakcií v eurách pod Hraničným podielom 1 sa uplatní 

základná percentuálna odplata 7,00 % z hodnoty transakcie.  

9. Pre objem platených transakcií v eurách, ktorý prekročí Hraničný podiel 1, ale 

neprekročí Hraničný podiel 2, sa uplatní znížená percentuálna odplata 5,50 % 

z hodnoty transakcie. 

10. Pre objem platených transakcií v eurách, ktorý prekročí Hraničný podiel 2, sa uplatní 

znížená percentuálna odplata 4,00 % z hodnoty transakcie. 

11. Odmeny sú vyplácané všetkým poskytovateľom aplikácie, bez ohľadu na trhový podiel. 

12. Vzorec pre výpočet odplaty pre prevádzkovateľa aplikácie a v akýkoľvek mesiac m je 

počítaná na základe údajov v tabuľke 1 nasledovne (N je počet transakcií): 
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Tabuľka 1: Model odmeňovania  

Predmet Skratka Jednotka Hodnota 

Bezplatná transakcia B eur 0,005 

Platená transakcia (základ) P % 7 % 

Prvá hranica trhového podielu pre zmenu sadzby H1 % 20 % 

Zmena pri prekročení hranice 1 d1 p. b. -1,5 

Druhá hranica trhového podielu pre zmenu 
sadzby 

H2 % 40 % 

Zmena pri prekročení hranice 2 d2 p. b. -1,5 
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Tabuľka 2: Modelované očakávané počty a objemy transakcií, s prislúchajúcou odmenou (rok 2022) 

Predmet Počet Hodnota (eur) Odmena (eur) 

Bezplatné transakcie 2 011 539 0 10 058 

Platené transakcie 1 669 078 2 778 092 194 466 

SPOLU 3 680 617 2 778 092 204 524 

 

Tabuľka 3: Minimálna tarifikácia a minimálna výška parkovného 

Predmet Hodnota 
Po zľave pre plne 

elektrické vozidlá (50 %) 
Po zľave pre ZŤP 

(90 %) 

Minimálna tarifikácia v minútach 
30 min. 

a následne  
po minúte 

- - 

Minimálna hodnota transakcie v tarifnom 
pásme D (0,50 eur/hodina) 

0,25 eur 0,125 eur 0,025 eur 

Minimálna hodnota transakcie v tarifnom 
pásme C (1,00 eur/hodina) 

0,50 eur 0,25 eur 0,05 eur 

Minimálna hodnota transakcie v tarifnom 
pásme B (1,50 eur/hodina) 

0,75 eur 0,375 eur 0,075 eur 

Minimálna hodnota transakcie v tarifnom 
pásme A (2,00 eur/hodina) 

1,00 eur 0,50 eur 0,01 eur 

 

 


