DOHODA O SPOLUPRÁCI

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom
(ďalej len „hlavné mesto“)

Slovak Lines Služby, a.s.
Bottova 7, 811 09 Bratislava
Zastúpené:
Ing. Martin M ičieta - predseda predstavenstva
Mgr. Martin Olexa - podpredseda predstavenstva
(ďalej len „Slovak Lines“)

a
HB REAVIS Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Zastúpené:
René Popik - predseda predstavenstva
Ing. Jakub Gossányi - člen predstavenstva
(ďalej len „HB Reavis“)

a
MATADOR HOLDING, a.s.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. - predseda predstavenstva
(ďalej len „Matador“)
(ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“)
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uvedomujúc si postavenie hlavného mesta ako ekonomického, inovatívneho a hospodárskeho
centra krajiny a partnerov, ktorí majú záujem rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a atraktívne
pracovné prostredie v hlavnom meste,
vedomé si potreby vzájomnou podporou a účinnou spoluprácou vytvárať podmienky pre lepšie,
efektívnejšie a kvalitnejšie plnenie potrieb občanov, zamestnancov ako aj zamestnávateľov,
v snahe prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a efektívne reagovať na výzvy a príležitosti
spojené s hospodárskymi, technologickými a spoločenskými zmenami 21. storočia,
s cieľom spoločným úsilím vytvárať z hlavného mesta príjemné miesto pre život a atraktívnu
destináciu pre podnikateľov, podnikateľky a vysokokvalifikovanú pracovnú silu,
zdôrazňujúc význam prijímania rozhodnutí založených na faktoch, najnovších vedeckých
poznatkoch a objektívnych dátach, otvorenosti a transparentnosti vytváraných partnerstiev,
sa dohodli na nasledovnom:

1. Predmetom tejto dohody o spolupráci je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri
rozvoji otvorenej inovačnej platformy v oblasti mobility s dôrazom na zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja hlavného mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho
obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej
republiky.
2. Predmetom tejto dohody o spolupráci je tiež záväzok zmluvných strán spolupracovať
pri vytváraní príležitostí pre rozvoj a implementáciu inovatívnych riešení v oblasti
mobility nadväzujúc na strategické ciele hlavného mesta, prehlbovaní spolupráce medzi
akademickým, podnikateľským a verejným sektorom s aktívnou participáciou
verejnosti, vytváraní podmienok pre efektívne fungovanie mestského laboratória, a
posilňovaní atraktivity hlavného mesta ako miesta pre život a prácu.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne rozvíjať myšlienky smerujúce k zlepšeniu
mobility a nových konceptov v rámci dopravy na území hlavného mesta.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri tvorbe a realizácii pilotných projektov,
ktoré budú napĺňať potreby obyvateľov, podporovať riešenie výziev hlavného mesta
v súlade s dlhodobými cieľmi a stratégiami hlavného mesta ako aj medzinárodných
dohôd a zmlúv, vrátane napĺňania cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na príprave a implementácii koncepcií
a stratégií rozvoja mobility, ktoré budú v súlade s pripravovaným Metropolitným
plánom Bratislavy 2030 s víziou do roku 2050 (Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja).
2/4

Článok m.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú po vzájomnej dohode formulovať a vykonávať projekty
a aktivity vzájomnej spolupráce podľa dohodnutých priorít všetkých zmluvných strán,
a to najmä v oblastiach:
“ Dopravných služieb, ktoré znížia počet áut v meste,
-

Parkovacej politiky a zníženia statickej dopravy,

-

Kvality ovzdušia,

-

Experimentálnych technológií v oblasti dopravy vrátane elektromobility,
samojazdiacich áut a autobusov, mobility ako služby (Mobility as a Service).

Článok IV.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať najmä formou:
- spoločnej prípravy zámerov a štúdií realizovateľnosti,
-

experimentálneho testovania a overovania vedeckých teórií, technológií a postupov
v živom mestskom prostredí,

-

organizovania pracovných stretnutí zameraných na prípravu návrhov konkrétnych
projektov a aktivít,

-

organizovania spoločných odborných podujatí,

-

vzájomnej výmeny skúseností,

-

zapájania odborných pracovníkov do vzájomných aktivít podľa aktuálnych
možností a priorít.

2.

Spoločná investičná činnosť podľa tejto dohody bude upravená formou osobitnej
zmluvy založenej na tejto dohode o spolupráci a na vzájomnom súhlase zmluvných
strán (ďalej len “zmluva“). Zmluva bude špecifikovať najmä spolupracujúce strany,
oblasť spolupráce, témy, ciele, finančné a technické zdroje, ako aj časový
harmonogram plnenia. V zmluve budú uvedené záväzky zmluvných strán
a prípadných spolupracujúcich strán, vrátane ich záväzkov v oblasti finančného
zabezpečenia aktivity (projektu).

Č lánok V.
1.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude
organizačne a komunikačné zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto
dohody o spolupráci:
- Kontaktná osoba za hlavné mesto:
splnomocnenec pre inovácie, inovacie@bratislava. sk
-

Kontaktná osoba za Slovak Lines: Martin Hanula, martin.hanula@slovaklines.sk

-

Kontaktná osoba za HB Reavis:
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člá n o k VI.
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne
vypovedať i bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
2. Zmeny a doplnenia tejto dohody sú možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán
vo forme písomného dodatku.
3. Dohoda je vyhotovená v 8 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrži dva
rovnopisy.
4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.^
Bratislava,
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Za hlavné mesto SR
In 2 . arch/ Matúš Vallp, primátor

r>
Za Slovak Lines Služby, a.s.
Ing. Martin Mičieta, predseda predstavenstva

VíU
Mer. Martin Olexa, podpredseda predstavenstva

\j ^
Za HB REA VIS Slovakia a.s.
René Ponik, predseda predstavenstva

Ing. Jakub G o^ányi, č í ^ predstavenstva
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Za MATADOR HOLDING, a.s.
JDoc. Ing. S
predstavens

á, PhD. predseda
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