Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo: Kutlíkova 17 852 12 Bratislava
IČO: 31747167
Zastúpená: Vladimír Bajan, predseda
Bankové spojenie: 1856605001/5600 Prima banka, a. s.
(ďalej len ako „objednávateľ")
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 603 481
Zastúpená: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: 25828023/7500
(ďalej len ako „užívateľ")
(spolu tiež ako „zmluvné strany")
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán tak, aby bol čo najlepšie dosiahnutý účel,
na ktorý sa Zmluva uzatvára.

2.

Objednávateľ zabezpečil vypracovanie Auditu kompetencií a financovania mesta a mestských častí
Bratislavy a na jeho základe vypracovanie záverečnej správy (ďalej len „zber údajov“ a „záverečná
správa“). Na zbere potrebných údajov sa zúčastnil aj užívateľ v záujme získania komplexného prehľadu
kompetencií a nákladov na financovanie ich vykonávania územnou samosprávou Bratislavy.

3.

Odbornú časť auditu – zber údajov realizovala a záverečnú správu vypracovala n. o. Komunálne výskumné
a poradenské centrum, (KOM), Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany (ďalej len „poskytovateľ“) na základe
zmlúv s objednávateľom. Zmluvy spolu s dodatkami č. 1 ku každej zmluve tvoria prílohu tejto zmluvy.

4.

Objednávateľ zaplatil za zber údajov 12 000,- € a za záverečnú správu 12 000,- €, spolu 24 000,- €
(slovom: dvadsaťštyritisíc eur). Kópie faktúr tvoria prílohu tejto zmluvy.

Článok II
Termín, miesto dodania a cena auditu
1.

Objednávateľ odovzdal a užívateľ prevzal 19. novembra 2013 v elektronickej forme na emailovej adrese
primator@bratislava.sk záverečnú správu Auditu kompetencií a financovania mesta a mestských častí
Bratislavy v rozsahu 78 strán písaného textu s prílohou v rozsahu 30 strán písaného textu. Po náhrade
nákladov vo výške ako je uvedená v bode 2 objednávateľ odovzdá užívateľovi záverečnú správu s prílohou
na nosiči CD do 10 dní od pripísania platby na účet v banke objednávateľa.

2.

Zmluvné strany v súlade so závermi zo schôdze objednávateľa 8. februára 2013 dohodli podiel účasti
užívateľa na audite spolu podielom ¼. Užívateľ za užívanie výsledkov auditu zhrnutých v záverečnej správe
zaplatí objednávateľovi štvrtinu ceny za odborný zber údajov a záverečnú správu s prílohou, spolu 6 000,- €

(šesťtisíc eur).
3.

Poskytovateľ je uzrozumený so skutočnosťou, že záverečnú správu budú používať zložky miestnej územnej
samosprávy Bratislavy – mestské časti Bratislavy spolu s užívateľom.
Článok III
Náhrada nákladov

1.

Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi náhradu nákladov vo výške podľa č. II bod 2
do 31. decembra 2013 na účet v banke objednávateľa podľa údajov uvedených v tejto zmluve.

2.

Odplata bude vyplatená

jednou sumou, a to bankovým prevodom z účtu objednávateľa na účet

poskytovateľa.
3.

Akákoľvek zmena ustanovenia tohto článku podlieha dohode zmluvných strán.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.

Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Takáto
zmena alebo doplnok Zmluvy môže mať len formu písomného, datovaného a očíslovaného dodatku,
podpísaného príslušnými zástupcami zmluvných strán.

2.

Spory, ktoré sa prípadne vyskytnú pri plnení tejto Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne
zmierne. Pokiaľ sa týmto prednostným spôsobom nepodarí vyriešiť daný spor, zmluvné strany sa zaväzujú
riešiť ho súdnou cestou prostredníctvom príslušného súdu podľa zákonov platných v Slovenskej republike.

3.

Záležitosti, ktoré presne neupravuje táto Zmluva, sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä, ale nielen Obchodným zákonníkom v platnom znení.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia s odkazom na § 47a ods. 1 OZ.

5.

Táto Zmluva sa vypracováva v 4 exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu, pričom každý z nich má
silu originálu.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že predstavuje ich
slobodnú a úplnú vôľu, že ju neuzatvárajú pod nátlakom ani za inak nevýhodných okolností, na znak čoho
ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 20. decembra 2013

Objednávateľ: Ing. Vladimír Bajan, v.r.

Užívateľ: RNDr. Milan Ftáčnik, v.r.

