Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. MAG356208/2016 pri zabezpečení výstavby
stavebných objektov SO 15.1 Úprava križovatky Rusovská cesta - Hálova ul., SO 15.1.1
Úprava križovatky Rusovská cesta “ Hálova ul., dynamická signalizácia, SO 15.2
Úprava križovatky Hálova ul. - Belinského, SO 15.4 Úprava križovatky Rusovská cesta
- Jantárová, ktorá Je súčasťou stavby „ Petržalka City - lokalita A - Chorvátske
rameno - Hálova - Rusovská cesta, Bratislava 5“
(ďalej ako „Dohoda“)

1/
Názov/ Obchodné meno
Sídlo
Zapísaná v
Zastúpená
IČO
DIČ
IČ DPH
IBAN
/ď a le jle n „Poskytovatel’“/

FORESPO PETRŽALKA CITY a. s.
K arloveská 34, 841 04 B ratislava
O bchodnom registri Okresného súdu B ratislava I,
oddiel Sa, V ložka číslo 5202/B
Ing. V ladim ír Salkovič, predseda predstavenstva
Mgr. K arol Jam riška, člen predstavenstva
46 006 184
2023182568
SK 2023182568
SK 68 6500 0000 0000 2031 9078

2/
Hlavné mesto slovenskej republiky Bratislava
Názov/ Obchodné meno
Prim aciálne nám estie č. 1, 814 99 Bratislava
Sídlo
603 481
IČO
2020372596
DIČ
JUDr. Ivo N esrovnal, prim átor
Zastúpené
/aaiej
!ďalej len „
„rnjimatei
P rijím a teľ“//
/ Poskytovatel’a P rijím ateľ ďalej aj ako „Zmluvné stra n y“/
3/
Názov/ Obchodné meno
Sídlo
Zapísaná v
Zastúpená
IČO
DIČ
IČ DPH
IBAN
/ď alej len „ P C Ä “/

Petržalka City A, a. s.
Hviezdoslavovo nám . 15, 811 02 Bratislava
O bchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I oddelenie Sa, vložka číslo 4680/B
Ing. M artin Liptaj, člen predstavenstva
44 493 592
2022791243
SK 2022791243
SK 79110000000002944006409

Preambula
Zm luvné strany dňa 20.09.2016 uzatvorili Zm luvu o spolupráci č. M AG 356208/2016
pri zabezpečení výstavby stavebných objektov SO 15.1 Ú prava križovatky Rusovská cesta Hálova ul., SO 15.1.1 Ú prava križovatky R usovská cesta - H álova ul., dynam ická
signalizácia, SO 15.2 Ú prava križovatky H álova ul. - Belinského, SO 15.4 Ú prava križovatky

R usovská cesta - Jantárová, ktorá je súčasťou stavby „Petržalka City - lokalita A -•
Chorvátske rameno - H álova - Rusovská cesta, Bratislava 5 (ďalej ako „Zmluva
o spolupráci'j predm etom ktorej bola dohoda Zmluvných strán a PC A o podmienkach
spolupráce pri príprave a realizácii stavebných objektov SO 15.4 Ú prava križovatky Rusovská
cesta - Jantárová (ďalej ako „ Úprava križovatky Rusovská cesta - Jantárová
podľa
projektovej dokum entácie pre stavebné povolenie stavebných objektov SO 15.4.1 Dočasná
úprava križovatky R usovská - Jantárová, stavebné riešenie, SO 15.4.2 D očasná úprava
križovatky R usovská - Jantárová, CSS, SO 15.4.3 Dočasná úprava križovatky Rusovská
Jantárová, CSS, koordinačný kábel, SO 15.4.4 Dočasná úprava križovatky R usovská Jantárová, verejné osvetlenie, SO 15.4.5 Prípojka N N pre CSS a SO 15.1 Ú prava križovatky
Rusovská cesta - H álova ul., SO 15.1.1 Ú prava križovatky R usovská cesta - H álova ul.,
dynam ická signalizácia, SO 15.2 Ú prava križovatky H álova ul. - Belinského, podľa
projektovej dokum entácie pre územné rozhodnutie a úprava vzájom ných práv a povinností
zm luvných strán a PC A pri plnení tejto Zm luvy o spolupráci.
Účelom uzatvorenia Zm luvy o spolupráci bolo zabezpečenie vybudovania stavby
Ú prava križovatky R usovská cesta - Jantárová zo strany Poskytovateľa a PCA v spolupráci
s Prijím ateľom a to v nadväzností na plánovanú realizáciu stavby „PETRŽA LKA CITY lokalita A - 2. etapa - súbor stavieb Bratislava, Petržalka, Chorvátske rameno - Hálova Rusovská cesta - časť stavby etapa 2A, SO 03 Polyfunkčný dom B“ podľa rozhodnutia
príslušného stavebného úradu o zmene stavby „Petržalka CITY - lokalita A - 2. etapa - súbor
stavieb Bratislava, Petržalka, Chorvátske rameno - H álova - R usovská cesta ~ časť stavby
etapa 2A, SO 03 Polyfunkčný dom B“, pre ktorú bolo v rámci konania o povolení zmeny
stavby pred dokončením nevyhnutné získať súhlasné záväzné stanovisko Prijím ateľa so
zm enou stavby pred dokončením.
V rámci blížiacej sa realizácie projektu Prijím ateľa - NS M HD 2. časť B osákova ulica
- Janíkov dvor bude celá križovatka Rusovská cesta - Jantárová prem iestnená do inej polohy
a taktiež dôjde k rôznym iným zmenám ako napr. prem iestnenie priechodov pre chodcov,
prem iestnenie zastávok M HD, vybudovanie priľahlých chodníkov, cyklistických cestičiek
atď. K eďže na základe vyššie uvedeného je zrejm é, že v prípade realizácie Úpravy križovatky
Rusovská cesta - Jantárová podľa pôvodnej Zm luvy o spolupráci by následnou realizáciou
projektu N S M HD 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor došlo k úplném u zm areniu tejto
investície. Zm luvné strany a PCA pristúpili k rozhodnutiu ukončiť zm luvný vzťah
vyplývajúci zo Zm luvy o spolupráci formou dohody a uzatvoriť medzi sebou nový zmluvný
vzťah, na základe ktorého dôjde zo strany Poskytovateľa a PCA k uskutočneniu iných „alternatívnych prác“ za účelom efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov v prospech
občanov n a dotknutom území. H odnota finančných prostriedkov na uskutočnenie
„alternatívnych prác“ bude predstavovať rovnakú sumu, aká by m usela byť Poskytovateľom
a PCA preinvestovaná do Ú pravy Icrižovatky R usovská cesta - Jantárová v zm ysle Zm luvy o
spolupráci. Ú čelom uskutočnenia týchto „alternatívnych prác“ bude najm ä oprava,
revitalizácia a zhodnotenie územ ia v okolí stavby PETRŽA LK A CITY - lokalita A - 2. etapa
- súbor stavieb Bratislava, Petržalka, Chorvátske rameno - H álova - Rusovská cesta
( zm luvný vzťah upravujúci výkon „ alternatívnych p rá c “ ďalej a k ako „ Zm luva o spolupráci
č. 2"). Pre vylúčenie akýchlcoľvek pochybností Zmluvné strany a PC A uvádzajú, že toto
ustanovenie pream buly D ohody predstavuje len odôvodnenie ich zám eru ukončiť Zmluvu
o spolupráci a nejedná sa o dohodu o uzatvorení budúcej zmluvy.

člá n o k 1.
1. Zmluvné strany a PCA sa dohodli na ukončení Zm luvy o spolupráci v celom rozsahu.
2. Všetky práva a povinnosti Zm luvných strán a PCA vyplývajúce zo Zm luvy o spolupráci
zanikajú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody v zm ysle článku II bod 4.

Článok II.
1. Táto Dohoda sa vyhotovuje v siedm ych (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
po podpísaní Zm luvným i stranam i a PCA dostane Poskytovatel’ dve (2) vyhotovenia,
Prijímateľ štyri (4) vyhotovenia a PCA jedno (1) vyhotovenie.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zm luvná voľnosť nie je obmedzená, túto Dohodu
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, D ohoda nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne
nevýhodných podm ienok, D ohodu si prečítali, jej obsahu rozum ejú a na znak súhlasu ju
podpisujú.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto D ohoda bude v zm ysle § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inform áciám a o zm ene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejnená na webovom sídle Prijímateľa.
4. Táto D ohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zm luvným i stranam i a PCA
a účinnosť, aj v súlade so znením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti Zm luvy o spolupráci č. 2. N adobudnutie
účinnosti Zm luvy o spolupráci č. 2 m á teda charakter odkladacej podmienky.
V Bratislave dňa 28.2.2018

V Bratislave dna

Za Poskytovateľa

Za Prijím ateľa

^^^FORÉSPO^ETRŽALK.^ CIT'^^.

s.

Hlavné

■ 1 .1 .Z D 4 Í

slo v en sk ej/^ u b lik y Bratislava

Ing. V ladim ír Salkovič
predseda predstavenstva
Mgr. Karol Jam riška
člen predstavenstva
V Bratislave dňa 28.2.2018

Za PCA
P etrža lk a

a.|s.

Ing. M artin Liptaj, clen pré( istavenstva

V

