Dohoda o využití motorového vozidla č. 244/2019/PR
_________________ u z a t v o r e n á p o d ľ a iist. jj 51 z á k o n a č. 4 0 /1 9 6 4 Zh. O b č i a n s k y z á k o n n í k (ďalej len „ D o h o d a “ )_______________

Strany dohody:
1.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo:
Junácka 4, 831 04 Bratislava
Registrácia:
príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR
Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
Konajúci:
Ing. Peter Vojtko, riaditeľ
IČO:
00 179 663
DIČ:
2020801695
IČDFH:
SK2020801695
(ďalej len „STA RZ“)

2.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1,81499 Bratislava
Registrácia:
Živnostenský register SR,vedený Okresným úradom
Bratislava, číslo živnostenského registra: 101-11431
Konajúci:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
SK2020372596

(ďalej len „Hlavné mesto“ a spolu so STARZ ďalej len „Strany“)
ČI. L
Predmet Dohody
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

STARZ je príspevková organizácia Hlavného mesta.
STARZ na účely údržby priestranstva pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vlastní
nákladné vozidlo špeciálne - MULTICÄR M30 2.0, M 27 C 4x4, výr. číslo vozidla
WMU2M30E5BW270245, vrátane nadstavby:
a. Cestný zametač AB Bohemia - SZ 1600 - 1 ks
b. Snehová radlica AB Bohemia - PKN 172 - 1ks
c. Vodná cisterna AB Bohemia - CNT 1500 - 1 ks
d. Mycia lišta AB Bohemia - ML 1600 - 1 ks (ďalej len ako „Multicar“)
Hlavné mesto prostredníctvom organizačnej zložky magistrátu, referátu komunálneho podniku,
bude zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve
Hlavného mesta.
Predmetom Dohody je spolupráca Strán počas doby platnosti Dohody, týkajúca sa poskytnutia
Multicar Hlavnému mestu na podporu činnosti podľa ČI. 1. bod 1.3. Dohody a zabezpečenia
údržby, zjazdnosti a schodnosti námestia, chodníka a účelovej komunikácie pri Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu, ktoré má STARZ zverené do správy (ďalej aj ako „Miesto plnenia“). Rozsah
plôch tvorí prílohu č. 1 Dohody.
Vedúci strediska Zimného štadióna Ondreja Nepelu zabezpečí odovzdanie Multicar vrátane
príslušenstva a dokladov Hlavnému mestu na základe preberacieho protokolu, podpísaného
poverenými zástupcami Strán. V rámci preberacieho konania bude zo strany STARZ priamo na
Mieste plnenia úpresnený rozsah plôch a požadovaných služieb.
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1.6.

Po ukončení Dohody dôjde k spätnému odovzdaniu Multicar na základe preberacieho protokolu
podpísaného poverenými zástupcami Strán.
ČI. II.
Práva a povinnosti STARZ

2.1.

STARZ sa zaväzuje, že Hlavnému mestu poskytne do dočasného užívania Multicar vrátane
príslušenstva a dokladov a ponechá v užívaní počas celej doby platnosti Dohody.
Či. III.
Práva a povinnosti Hlavného mesta

3.1.

Hlavné mesto sa zaväzuje, že počas platnosti Dohody zabezpečí:
a) upratovanie námestia, chodníka a účelovej komunikácie od lístia, cigaretových ohorkov,
plastových pohárov a iného drobného komunálneho odpadu každý deň do 09.00,
b) vysypávanie 6 ks košov na námestí každý deň do 09.00,
c) zimnú údržbu,, zjazdnosť a schodnosť námestia, chodníka a účelovej komunikácie odpratávanie snehu a posypávanie každý deň do 09.00,
d) v prípade celodenného hustého sneženia zjazdnosť a schodnosť námestia, chodníka
a účelovej komunikácie v rámci svojich možností a kapacít aj v priebehu dňa,
e) v prípade potreby a po vopred adresovanej požiadavke zo strany vedúceho strediska
Zimného štadióna Ondreja Nepelu umyť dlažbu na námestí pred prevádzkami
saponátovým strojom (maximálne však Ix mesačne).

CI. IV.
Odmena
4.1.

Strany svojím podpisom potvrdzujú, že poskytnutím vzájomných plnení podľa ČI. II. a III.
Dohody sa považujú záväzky Strán za vysporiadané.

CI, V.
Osobitné ustanovenia
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Strany sú povinné navzájom si poskytovať potrebnú súčinnosť a všetky informácie nevyhnutne
potrebné a užitočné pre plnenie predmetu Dohody.
Kontaktnou osobou za Hlavné mesto na zastupovanie voči STARZ v rozsahu realizácie plnenia
predmetu Dohody je: Robert M olnár Mgr.Ing. tel.: +421910168490, e-mail:
robert.moInar@bratisIava.sk
Kontaktnou osobou za STARZ na zastupovanie voči Hlavnému mestu v rozsahu realizácie
plnenia predmetu Dohody je: Mgr. Milan Mičucb, PbD., tel.: +421 2 491 032 01,
e-mail: micucb@starz.sk.
Strany sa zaväzujú vzájomne a bez omeškania oznámiť druhej Strane každú zmenu, ktorá by
mohla mať vplyv na plnenie záväzkov z Dohody, pričom Strany berú na vedomie, že pri
neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej Strane z neznalosti
týchto údajov vzniknúť.
ČI. VI.
Trvanie Dobody

6.1.
6.2.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od 02.12.2019 do 30.04.2020.
Pred uplynutím dohodnutej dobyje možné túto Dohodu ukončiť:
a) písomnou dohodou Strán k akémukoľvek dátumu;
b) odstúpením od Dohody ktorejkoľvek Strany z dôvodu podstatného porušenia Dohody
druhou Stranou, pričom doručením písomného oznámenia o odstúpení od Dohody táto
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6.3.

6.4.

Dohoda zaniká;
Podstatným porušením Dohody sa rozumie najmä ak:
a) porušenie povinnosti STARZ uvedenej v ČI. II. Dohody,
b) porušenie povinnosti Hlavného mesta uvedených v Cl. III. Dohody.
Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju druhá Strana odmietla prevziať, príp. ju
neprevzala v sídle/adrese uvedenom v záhlaví Dohody. V prípade pochybností, sa má piaty deň
uloženia na pošte zásielk)' zaslanej druhej Strane na adresu uvedenú v záhlaví Dohody za deň
doručenia.
ČI. VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať text len formou písomných dodatkov dohodnutých
v celom rozsahu a podpísaných oboma Stranami dohody.
7.2. Práva a povinnosti Strán dohody zvlášť neupravené Dohodou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7.3. Ak niektoré ustanovenia Dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť,
nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľje to právne možné, sa najviac približuje zmys
lu a účelu Dohody, pokiaľ pri dojednávaní Dohody túto otázku Strany brali do úvahy.
7.4. Strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú
pri realizácii Dohody, boli riešené primárne dohodou. Ak nedôjde k dohode, je ktorákoľvek zo
Strán oprávnená podať návrh na riešenie sporu na vecne a miestne príslušnom všeobecnom súde
v Slovenskej republike.
7.5. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva rovnopisy sú
určené pre Hlavné mesto a dva rovnopisy pre STARZ.
7.6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia.
7.7. Strany vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Dohoda nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dohodu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
7.8. Príloha č. 1 Rozsah plôch
V Bratislave, dňa

V Bratislave, d ň a ..........................

Hlavné mesto:

STARZ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Ing. Peter Vojtko
riaditeľ

/

j

Zverejnené:
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