Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zmluva“)

medzi:
Zmluvná strana č. 1:
Názov:
sídlo:
IČO:
zastúpená:
kontaktná osoba:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00603481
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Miroslav Kolárik, miroslav.kolarik@bratislava.sk

(ďalej len „hlavné mesto“)
a
Zmluvná strana č. 2:
Názov:
Róbert Kňažko
Sídlo:
IČO:
51243105
(ďalej len „ včelár“)
(hlavné mesto a včelár ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Preambula
V záujme rozvoja flóry hlavného mesta v okolí Primaciálneho námestia hlavné mesto umožnilo
umiestniť dve včelie rodiny na budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
nachádzajúceho sa na adrese Primaciálne námestie č. 1 (ďalej len „Magistrát“).
Článok I
Predmet a účel zmluvy
1. Hlavné mesto je vlastníkom objektu na Primaciálnom námestí č. 1 v Bratislave na ktorom

sú umiestnené 4 včelstvá.
2. Vlastníkom včiel a úľov je včelár.
3. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán pri zabezpečení

zachovania rozmanitej flóry nachádzajúcej sa v centre hlavného mesta prostredníctvom
včiel, úprava práv a povinností zmluvných strán.
Článok II
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie
1.
2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká pred uplynutím dohodnutej doby na základe:
a)
písomnej dohody Zmluvných strán;
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písomnej výpovede ktorejkoľvek Zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu.
Zmluva zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je zmluvnými stranami
dohodnutá v trvaní 7 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni,
v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť
doručená druhej Zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy;
c)
odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa doručuje druhej
Zmluvnej strane písomne, doporučeným listom na adresu Zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade neúspešného doručenia oznámenia o odstúpení
od Zmluvy doporučenou listovou zásielkou druhej Zmluvnej strane, sa deň vrátenia
zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť sa
bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, a to
dňom odmietnutia prevzatia.
Hlavné mesto nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú včelárovi odstúpením od Zmluvy.
Ku dňu ukončenia spolupráce je včelár povinný odstrániť úle s včelstvom zo strechy
Magistrátu.
b)

3.
4.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto v rámci spolupráce so včelárom :
a) vytvorí podmienky na umiestnenie úľov včelára bez nároku na odmenu,
b) umožní včelárovi prístup k včelstvám,
c) je oprávnené prezentovať výsledky vzájomnej spolupráce prostriedkami mediálnej
komunikácie.
2. Včelár sa v rámci spolupráce zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne
predpisy regulujúce chov včiel a pokyny hlavného mesta.
3. Včelár sa zaväzuje zabezpečovať komplexnú celoročnú starostlivosť o včelstvo na
vlastné náklady, hlavné mesto sa mu zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výťažok z chovu včiel :
a) med sa delí medzi zmluvné strany v pomere 50:50,
b) ostatné produkty patria včelárovi.
5. Hlavné mesto sa zaväzuje včelárovi poskytnúť nádoby na med patriaci hlavnému
mestu.
6. Včelár zodpovedá za všetky škody spôsobené včelstvom tretím osobám.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si budú vzájomne doručovať prednostne
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elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade, ak si budú Zmluvné strany písomnosti doručovať poštou alebo kuriérom, urobia
tak na adresu sídla tej Zmluvnej strany, ktorej je zásielka určená. Pokiaľ sa zásielka
doručovaná druhej Zmluvnej strane poštou odosielateľovi vráti ako nedoručená
z akéhokoľvek dôvodu (adresát neznámy, adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote
a iné), zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia späť odosielateľovi, a to bez
ohľadu na skutočnosť, či sa adresát s obsahom zásielky oboznámil.
3.

Zmluvné strany sa ďalej výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie
tejto zmluvy neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takáto neplatnosť,
neúčinnosť, resp. nevykonateľnosť sa nedotkne ostatných ustanovení tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné
ustanovenie bude bez zbytočného odkladu nahradené na základe dohody Zmluvných strán
ustanovením platným, účinným a vykonateľným, a to s rovnakým účelom, aký Zmluvné
strany zamýšľali dosiahnuť neplatným, neúčinným, resp. nevykonateľným ustanovením.

4.

Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť iba písomne, formou
číslovaných dodatkov k tejto zmluve, uzavretých po vzájomnej dohode Zmluvných strán
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v Slovenskom jazyku a v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou
originálu, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenie.

6.

Zmluvné strany podpisom zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom
rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a že táto nebola uzavretá
ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú
stranu, na znak čoho ju oprávnení zástupcovia Zmluvných strán týmto vlastnoručne
podpisujú.

V Bratislave, dňa .......

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Hlavného mesto SR Bratislavy

V Bratislave, dňa .......

Róbert Kňažko v.r.
včelár
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