Zmluva o spolupráci
pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené:
Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom
IČO:
00 603 481
č. účtu IBAN:
SK13 7500 0000 0000 2582 8293
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
(ďalej len hlavné mesto)
a
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Sídlo:
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
v zastúpení:
Danou Čahojovou, starostkou
IČO:
00 603 520
č. účtu IBAN:
SK19 5600 0000 0018 0414 3001
banka:
Prima banka Slovensko, a.s.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Sídlo:
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
v zastúpení:
RNDr. Martinom Zaťovičom, starostom
IČO:
00 603 406
č. účtu IBAN:
SK31 0200 0000 0000 1012 8032
banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
v zastúpení:
JUDr. Ing. Martinom Kurucom, starostom
IČO:
00 603 295
č. účtu IBAN:
SK30 0200 0000 0000 0442 4062
banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
(ďalej len mestské časti)
Vychádzajúc z:
a) podpísaného memoranda o spolupráci na zvýšení spravodlivosti mechanizmu financovania
mestských častí (ďalej len memorandum) a
b) schválenej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy z 27.6.2019 (ďalej len zmena rozpočtu)
a uznesenia č. 201/2019 k predmetnému materiálu (ďalej len uznesenie)
dohodli sa zmluvné strany na nasledujúcej zmluve:
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Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci na jednorazovej
finančnej kompenzácií mestských častí.
2. Predmetom zmluvy je v zmysle uznesenia poskytnutie transferu zo strany hlavného mesta pre
mestské časti na projekty, ktoré budú realizovať mestské časti (ďalej len projekty mestských
častí), v nasledovných sumách:
a. V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
i. Realizácia parkovísk a parkovacích miest na Rajeckej, Bebravskej a Stavbárskej,
vo výške 248 000 eur,
ii. Spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy na území mestskej časti Vrakuňa vo
výške 50 016 eur.
b. V mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
i. Realizácia parkovacích miest na uliciach M. Sch. Trnavského, Homolova a Pri
Kríži vo výške 396 000 eur,
ii. Realizácia spomaľovacích ostrovčekov Pri Kríži / Homolova vo výške 75 000 eur.
c. V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:
i. Realizácia parkovacích miest na Karloveskej ulici vo výške 45 550 eur,
ii. Projektová dokumentácia a vybudovanie parkoviska na ulici Pod Rovnicami vo
výške 144 450 eur,
iii. Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu vo výške 470 000 eur,
iv. Projektová dokumentácia pre parkovací dom na ulici Pustá vo výške 104 450 eur,
v. Rekonštrukcia Karloveskej knižnice vo výške 42 000 eur.
3. Predmetom zmluvy je v zmysle memoranda taktiež spolupráca mestských častí a hlavného mesta
na realizácii nasledujúcich projektov v kompetencií hlavného mesta (ďalej len projekty hlavného
mesta) na území mestských častí:
a. V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
i. Oprava komunikácií v mestskej časti Vrakuňa vo výške 395 187 eur,
ii. Realizácia verejného osvetlenia na Ráztočnej ulici vo výške 104 125 eur.
b. V mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
i. Oprava komunikácií v mestskej časti Dúbravka vo výške 466 188 eur,
ii. Oprava ihrísk v mestskej časti Dúbravka vo výške 30 000 eur,

Článok II
Povinnosti hlavného mesta
Hlavné mesto sa zaväzuje:
1. Na účty mestských častí, uvedených v záhlaví tejto zmluvy, poukázať transfer mestským častiam do
výšky uvedenej v článku I bode 2 tejto zmluvy bezodkladne po prijatí a skontrolovaní doručenej
žiadosti o transfer (do 10 dní) zo strany mestskej časti (rozsah žiadosti o transfer je definovaný v článku
III).
2. Na vlastné náklady a vo vlastnej réžii pripraviť a realizovať projekty hlavného mesta do výšky uvedenej
v článku I bode 3 tejto zmluvy.
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3. Poskytnúť súčinnosť mestským častiam pri realizácii projektov hlavného mesta aj projektov mestských
častí vo veci konzultácie navrhovaných riešení a harmonogramu realizácie.
4. V prípade, že celková zmluvná cena za projekt mestskej časti bude nižšia ako uvedená v článku
I odseku 2 tejto zmluvy, dohodnúť sa s danou mestskou časťou na financovaní iných projektov mesta
v danej mestskej časti.
5. Pokračovať v projektoch hlavného mesta aj v roku 2020 v prípade, že nepríde k odovzdaniu projektov
hlavného mesta v roku 2019.
6. Prevziať do správy hlavného mesta investície na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a pozemkoch
v správe hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok III
Povinnosti mestských častí
Mestské časti sa zaväzujú:
1. Vo vlastnej réžii zabezpečiť proces verejného obstarávania a realizácie projektov mestských častí.
2. Poskytnúť súčinnosť hlavnému mestu pri realizácii projektov hlavného mesta, predovšetkým vo veci
povoľovacích procesov a konzultácie navrhovaných riešení.
3. Požiadať hlavné mesto o poskytnutie transferu mestským častiam až po obdržaní prvých faktúr za
projekty mestských častí, formou písomnej žiadosti o transfer, ktorá bude obsahovať nasledovné
minimálne náležitosti:
a. Požadovanú výšku transferu,
b. Popis financovaného projektu mestskej časti,
c. Kópie faktúr, ktoré mestská časť žiada refundovať formou transfer mestskej časti,
d. Splatnosť doložených faktúr.
4. Použiť vlastné zdroje na prípadné prekročenie nákladov na realizáciu projektov mestských častí oproti
sume, uvedenej v článku I bode 2 tejto zmluvy.
5. Pokračovať v projektoch mestských častí aj v roku 2020 v prípade, že nepríde k odovzdaniu projektov
mestských častí v roku 2019.
6. Prevziať do správy investície na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a pozemkoch v správe
mestských častí.
Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda
nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta, a to v súlade s
ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa 31.12.2022.
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3. Platnosť tejto zmluvy vyprší aj pred dňom, uvedeným v článku IV bode 2 v prípade, že budú všetky
projekty mestských častí a všetky projekty hlavného mesta zrealizované a odovzdané do správy
zodpovednej samospráve v zmysle ustanovení článkov II a III tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany môžu zmluvu kedykoľvek vypovedať, výpovedná lehota je šesť mesiacov a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede ostatným zmluvným
stranám. Zmluvné strany sa tiež môžu kedykoľvek dohodnúť na skončení zmluvy.
5. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto zmluva
sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
7. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe písomného dodatku podpísaného
zmluvnými stranami. Dodatok sa po podpísaní stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) originálnych vyhotoveniach, a to dve (2) vyhotovenia pre každú
zmluvnú stranu.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 09.08.2019
Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

V Bratislave dňa 09.08.2019
Za mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

______________________________
Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

______________________________
Dana Čahojová v.r.
starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
V Bratislave dňa 09.08.2019
Za mestskú časť Bratislava-Dúbravka
______________________________
RNDr. Martin Zaťovič v.r.
starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka
V Bratislave dňa 09.08.2019
Za mestskú časť Bratislava-Vrakuňa
______________________________
JUDr. Martin Kuruc v.r.
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
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