Dohoda o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov
v zmysle §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
uzatvorená medzi účastníkmi dohody (ďalej aj „účastníci dohody“):
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

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

JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK59 7500 0000 0000 2590 3513

(ďalej aj „účastník 1“)
2. METRO Bratislava a.s.

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

Ing. Vladimír Michálek, predseda predstavenstva
RNDr. Želmíra Greifová, podpredseda predstavenstva
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
35 732 881
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1575/B
2020268910
Československá obchodná banka, a.s.
SK78 7500 0000 0040 0809 4126

(ďalej aj „účastník 2“)
3. REMING CONSULT a.s.

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

Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
35 729 023
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1532/B
2020250958
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK54 1111 0000 0066 1613 1006

(ďalej aj „účastník 3“)
4. Alfa 04 a.s.

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

Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
35 889 853
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3355/B
2021835013
VÚB, a.s., Bratislava
SK58 0200 0000 0018 2401 4354

(ďalej aj „účastník 4“)
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5. PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

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

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
Dolná Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
36 308 862
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10184/R
2020176543
VÚB, a.s., Bratislava
SK26 0200 0000 0013 5162 0759

(ďalej aj „účastník 5“)
(účastník 3, účastník 4 a účastník 5 ďalej spolu aj ako „združenie“)
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Účastník 3 je na základe zmluvy o združení dodávateľov uzatvorenej dňa 29.10.2008

(ďalej aj „zmluva o združení“) s účastníkom 4 a účastníkom 5, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto dohody, ako aj na základe plnej moci zo dňa 08.06.2018 (ďalej aj
„plnomocenstvo “), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto dohody, splnomocnený na
zastupovanie účastníka 4 a účastníka 5 vo veci zmluvy o dielo na projektovú prípravu
a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový
úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica –
Janíkov dvor.“ zo dňa 09.04.2010. Na základe zmluvy o združení, plnomocenstva 1
a plnomocenstva 2 je účastník 3 v postavení splnomocnenca na uzatvorenie tejto
dohody, čo svojím podpisom na tejto dohode potvrdzuje.
2. Združenie uzatvorilo s účastníkom 2 zmluvu dielo na projektovú prípravu a výkon
odborného autorského dohľadu pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek
Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov
dvor.“ zo dňa 09.04.2010 (ďalej aj „zmluva o dielo“), ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto
dohody. Predmetom zmluvy o dielo bolo dodanie projektovej dokumentácie
investorského zámeru (ďalej aj „IZ“), projektovej dokumentácie pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej aj „DÚR“), projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie (ďalej aj „DSP“), projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
(ďalej aj „DRS“), projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej aj „DVZ“)
a výkon odborného autorského dohľadu (ďalej aj „AD“) počas realizácie stavby
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v
Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (ďalej aj „stavbu“).
3. Účastník 1 s účastníkom 2 uzatvoril zmluvu zo dňa 08.07.1998 (ďalej aj „zmluva NS
MHD“), na základe ktorej na účastníka 2 boli postúpené všetky práva a povinnosti
vyplývajúce z realizácie projektu Nosný systém MHD. Súčasťou projektu Nosný
systém MHD je aj realizácia stavby, na plnenie ktorej účastník 2 uzatvoril so
združením zmluvu o dielo. Dňa 30.12.2016 uzatvoril účastník 1 s účastníkom 2
dodatok č. 9 k zmluve NS MHD a dňa 30.03.2017 dodatok č. 10 k zmluve NS MHD,
na základe ktorých došlo k zániku práva účastníka 2 vykonávať právne úkony vo
veciach projektových dokumentácií k projektu a k prechodu týchto práv späť na
účastníka 1.
4. Účastníci dohody sa z dôvodu usporiadania právnych vzťahov, vzájomných práv
a povinností, ako aj z dôvodu právnej istoty, určitosti práv a povinností účastníkov
dohody vyplývajúcich im zo zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tejto dohody.
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Článok II.
Predmet dohody
1. Združenie prehlasuje a splnomocnený účastník 3 svojim podpisom na tejto dohode

2.

3.

4.

5.

potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s prechodom práv a povinností účastníka 2
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo na účastníka 1.
Účastník 1 prehlasuje a svojím podpisom na tejto dohode potvrdzuje, že bez výhrad
súhlasí s prechodom práv a povinností účastníka 2 vyplývajúcich zo zmluvy o dielo,
na základe čoho disponuje so všetkými autorskými a inými právami vzťahujúcimi sa
k vytvoreniu IZ a DÚR v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo,
ako aj všetkými právami a povinnosťami účastníka 2 zo zmluvy o dielo. Účastník 2
s prechodom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo na účastníka 1 bez
výhrad súhlasí, čo potvrdzuje svojim podpisom na tejto dohode.
Účastník 1 nadobudnutím účinnosti tejto dohody bude vykonávať všetky povinnosti
účastníka 2 vyplývajúce zo zmluvy o dielo riadne a včas v prospech združenia
a zároveň si bude uplatňovať všetky práva účastníka 2 vyplývajúce zo zmluvy o dielo
od združenia, s čím združenie súhlasí a potvrdzuje podpisom na tejto dohode.
Združenie prehlasuje, že všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktoré bolo
povinné plniť v prospech účastníka 2, bude riadne a včas plniť v prospech účastníka 1
tejto dohody a zároveň všetky svoje práva vyplývajúce zo zmluvy o dielo si bude
uplatňovať od účastníka 1, s čím účastníci tejto dohody súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi na tejto dohode.
Združenie a účastník 1 zároveň prehlasujú, že svoje vzájomné práva a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy o dielo si budú riadne a včas plniť v zmysle ustanovení
zmluvy o dielo, čo svojimi podpismi na tejto dohode potvrdzujú.
Článok III.
Dohoda účastníka 1 a združenia o zmene ustanovení zmluvy o dielo

1. Účastník 1 a združenie sa vzhľadom na prechod práv a povinností zo zmluvy o dielo
v zmysle článku II. tejto dohody dohodli na nasledovnej zmene ustanovení zmluvy
o dielo:
a) Účastník 1 a združenie sa dohodli, že čl. 5 ods. 5.1.3 zmluvy o dielo sa mení a znie
„5.1.3 Kompletná dokumentácia DSP do 12 mesiacov od podania žiadosti na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.“
b) Účastník 1 a združenie sa dohodli, že čl. 5 ods. 5.1.4 zmluvy o dielo sa mení a znie
„5.1.4 Kompletná dokumentácia DRS do 6 mesiacov od podania žiadosti na
vydanie stavebného povolenia.“
2. Účastník 1 a združenie sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo s výnimkou
zmenených ustanovení podľa ods. 1 tohto článku dohody ostávajú naďalej v platnosti.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Na právne vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
2. Dohoda je vyhotovená v 7 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých
účastník 1 obdrží 2 vyhotovenia, účastník 2 obdrží 2 vyhotovenia a združenie obdrží 3
vyhotovenia.
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3. Zmeny alebo doplnky tejto dohody je možné vykonať písomnou formou zmluvných
strán vo forme dodatku.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
6. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu dôkladne prečítali, rozumejú jej zneniu a na
znak súhlasu ju podpisujú.
7. Prílohy k dohode:
- Príloha č. 1 – Zmluva o združení dodávateľov zo dňa 29.10.2008
- Príloha č. 2 – Plnomocenstvo zo dňa 08.06.2018
- Príloha č. 3 – Zmluva o dielo zo dňa 09.04.2010

Účastník 1:

Účastník 2:

V Bratislave, dňa 19.06.2018

V Bratislave, dňa 15.06.2018

.................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor, v. r.

.................................................
METRO Bratislava a.s.
Ing. Vladimír Michálek, v. r.
predseda predstavenstva

Združenie:
V Bratislave, dňa 08.06.2018

.................................................
METRO Bratislava a.s.
RNDr. Želmíra Greifová, v. r.
podpredseda predstavenstva

.................................................
REMING CONSULT a.s.
Ing. Slavomír Podmanický, v. r.
predseda predstavenstva
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