Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)

a v súlade s právnym poriadkom

medzi zmluvnými stranami :

Sídlo
Štatutárny zástupca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

IČO:

00 603 481
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

LEGÁLNE GRAFFITI ZÓNY, O.Z.
Telocvičná 2738/34, 821 05 Bratislava
Tóth Roman

IČO:

42176361

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán v rámci revitalizácie podchodu na Dolnozemskej
ceste, ktorý spája petržalskú hrádzu so Starohájskou ulicou v Bratislave (ďalej len „podchod“).

Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami
najneskôr do 30.10.2013
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán,

c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
3. Hlavné mesto a občianske združenie sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná
nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude
doručený druhej zmluvnej strane.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť občianskemu združeniu súčinnosť potrebnú na plnenie jej
povinností a práv z tejto zmluvy.
2. Občianske združenie sa v rámci prác na revitalizácii zaväzuje bezodplatne zrealizovať vyčistenie
telesa podchodu a umeleckú úpravu stien podchodu., ktorá bude spočívať vo vytvorení umeleckých
grafitov na jeho stenách. Grafitová úprava stien telesa podchodu bude schválená hlavným
architektom hlavného mesta. Podpisom tejto zmluvy občianske združenie potvrdzuje, že hlavný
architekt schválil podobu navrhnutej grafitovej úpravy. Schválený návrh grafitovej úpravy tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
3. Počas realizácie činností uvedených v predchádzajúcom odstavci tohto článku sa hlavné mesto
zaväzuje zabezpečiť súčinnosť všetkých subjektov vo svojej pôsobnosti, potrebnú pre riadne
vykonanie týchto činností. Občianske združenie sa zaväzuje, že počas prác na revitalizácii podchodu
zabezpečí najmä: (i) bezpečnosť chodcov a iných osôb vykonaním primeraných ochranných opatrení,
(ii) ochranu staveniska pred vandalmi, (iii) udržiavanie čistoty na stavenisku počas prác a po ich
skončení.

Článok IV
Osobitné ustanovenia
1.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy:
za hlavné mesto:
správa podchodu, Horváthová Radoslava, tel.: 02/59356773
za občianske združenie:
Tóth Roman, tel.: 0905 769 034

2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie,
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.

Článok V
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 obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej
zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že 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.

V Bratislave dňa 9.9..2013

Za hlavné mesto SR Bratislavu

..........................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

V Bratislave dňa 9.9.2013

Za LEGÁLNE GRAFFITI ZÓNY, O.Z.

................................................................
Tóth Roman

