Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
VÚB , a.s., Bratislava - mesto
19-6327012/0200
603481
2020372596
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka
Tatra banka, a.s. Bratislava
bežný účet : 262 700 5541/1100
00 641383
2020943782
(ďalej len „mestská časť“)

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula
Mestská časť realizuje projekt „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského
regiónu – Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa“, riešiaci odkanalizovanie ulíc:
Popradská, Krajinská, Vetvárska, časť Šamorínskej, časť Hydinárskej a Parcelná z kohézneho
fondu EÚ v rámci Operačného programu životné prostredie prostredníctvom Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, pre ktorý získala nenávratný finančný príspevok.
Hlavné mesto prehlasuje, že je vlastníkom komunikácií na uliciach Popradská,
Krajinská, Šamorínska a Vetvárska.

Článok I
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán, ktorá bude smerovať k realizácii
povrchovej úpravy komunikácií vo vlastníctve hlavného mesta na uliciach Popradská,
Krajinská, Šamorínska a Vetvárska po dokončení projektu uvedeného v preambule.
2. Mestská časť bude hlavnému mestu po ukončení prác týkajúcich sa realizácie povrchovej
úpravy komunikácií vo vlastníctve hlavného mesta na uliciach Popradská, Krajinská,
Šamorínska a Vetvárska, refakturovať hodnotu vykonaných prác v celkovej výške 200 000
€ (slovom dvestotisíc eur). Hlavné mesto finančné prostriedky uhradí na základe
vykonaných prác a
faktúr za práce doručených mestskou časťou na účet
č. 2627005541/1100.
3. Mestská časť sa zaväzuje, že svoj podiel finančných prostriedkov zabezpečí z vlastných
zdrojov.

Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2011.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká uhradením finančných prostriedkov v zmysle
článku I bod 2.
3. Do jedného mesiaca po ukončení prác odovzdá mestská časť protokolárne práce vykonané
podľa článku I bod 1 hlavnému mestu. Osobou oprávnenou na prevzatie prác je
zamestnanec Oddelenia cestného hospodárstva Magistrátu hlavného mesta.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Povinnosti mestskej časti:
a) Mestská časť sa zaväzuje, že stavbu povrchovej úpravy uvedených vozoviek bude
realizovať prostredníctvom zhotoviteľa spoločnosti SKANSKA SK, a.s., Krajná 29, 821
04 Bratislava, IČO : 31 611 788.
b) Mestská časť je povinná zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo
sťažiť vykonanie prác v zmysle článku I bod 1.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode zmluvných
strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán obdrží tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť a
deň po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy, ktorými sú :
príloha č. 1 Rozpočet stavby
príloha č. 2 Rekapitulácia objektov stavby
príloha č.3 Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 179/2011 zo dňa 30. 6. 2011
V Bratislave dňa : 18. 7. 2011

Za Hlavné mesto SR Bratislavu

....................................................
Doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc. v.r.
primátor

V Bratislave dňa : 12. 7. 2011

Za Mestskú časť Bratislava –
Podunajské Biskupice

.....................................................
PhDr. Alžbeta Ožvaldová v.r.
starostka

