Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“)
(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
Ing. Barbora Svetlíková, vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou
telefón: +421 (0)2 5935 6322
e-mail: barbora.svetlikova@bratislava.sk

(ďalej len „Hlavné mesto“)
Zmluvná strana č. 2:
Názov:
sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
kontaktná osoba:

a
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
00 492 736
Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Bošňák, člen predstavenstva – CFO
Eva Droppová, vedúca tarifných služieb
telefón: +421 (0)2 5950 1479
e-mail: droppova.eva@dpb.sk

(ďalej len „DPB“)
(Hlavné mesto a DPB ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)
Preambula

1. Hlavné mesto je vlastníkom objektu nachádzajúceho sa na Primaciálnom námestí č. 1 v Bratislave zapísaného
v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor na LV 1656, budova označená súpisným č. 429,
nachádzajúca sa na parcele č. 69, druh stavby: 15, popis stavby: budova, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č. STARÉ
MESTO, katastrálne územie: Staré Mesto (ďalej len „Nová radnica“).
2. DPB je jediným poskytovateľom mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“) na území hlavného mesta, pričom
okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelnú medzinárodnú autobusovú linku. DPB prevádzkuje
trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.
3. Hlavné mesto má záujem sprístupniť služby predaja cestovných lístkov na MHD širokej verejnosti aj v priestoroch
prvého kontaktu pre občanov, nachádzajúcich sa na prízemí Novej radnice.
Článok I
Predmet a účel Zmluvy

1.

Predmetom Zmluvy je úprava podmienok spolupráce Zmluvných strán pri zabezpečení účelu Zmluvy definovaného
v preambule Zmluvy.

2.

Hlavné mesto poskytuje DPB pre naplnenie účelu spolupráce časť priestoru o výmere cca 2 m2 nachádzajúceho
sa na prízemí Novej radnice v priestoroch prvého kontaktu pre občanov, spolu s technickým a administratívnym
zázemím. Presná špecifikácia kritérií na technické a administratívne zázemie tvorí prílohu č. 1 k Zmluve.

3. DPB sa zaväzuje v poskytnutom priestore poskytovať občanom služby spojené s predajom cestovných lístkov na
MHD, prípadne aj služby spojené s úhradou pokuty.
Článok II
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Podmienky spolupráce

1.

Hlavné mesto bezodplatne poskytuje DPB priestor pre realizáciu predmetu spolupráce. Spolu s vymedzeným
priestorom sú zamestnanci DPB oprávnení užívať sociálne zariadenia nachádzajúce sa v Novej radnici.

2.

Hlavné mesto zabezpečí v čase zvozu tržieb a cenín, pre vozidlá rozvážajúce tovar po predajných miestach,
parkovacie miesto v blízkosti Novej radnice.

3.

Hlavné mesto sa zaväzuje zabezpečiť vstup zamestnancov DPB vrátane zamestnancov DPB určených
zamestnancov SBS a zamestnancov externých firiem, zabezpečujúcich servis predajných systémov do priestorov
Novej radnice, kde bude realizovaná spolupráca. Vstup zamestnancov SBS bude realizovaný výlučne za účelom
zvozu tržieb a cenín. DPB doručí zoznam zamestnancov SBS a zamestnancov externých firiem Hlavnému mestu,
ktorým má byť umožnený vstup do priestorov Novej radnice najskôr v lehote 5 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

4.

DPB sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Hlavnému mestu akékoľvek zmeny v zozname osôb uvedenom v tomto
článku bode 3.

5.

Hlavné mesto sa zaväzuje zabezpečiť v poskytnutom priestore rozhranie pre prístup do siete Internet
a v spolupráci s DPB vytvorenie zabezpečeného VPN spojenia medzi dátovými sieťami Hlavného mesta a DPB.

6.

DPB zodpovedá za zaškolenie svojich zamestnancov pre výkon práce v priestoroch Novej radnice a dodržiavanie
všetkých právnych predpisov najmä z oblasti BOZP, požiarnej ochrany, hygienických predpisov, zákazu fajčenia
v celom objekte Novej radnice, ochrany osobných údajov.

7.

Za prípadné škody vzniknuté na objekte a zariadení Novej radnice, ako aj tretím osobám zamestnancami DPB,
počas trvania spolupráce zodpovedá DPB.

8.

DPB je oprávnený predávať cestovné lístky na MHD výlučne v čase úradných hodín prvého kontaktu pre občanov
Magistrátu Hlavného mesta.

9.

Za ceniny a tovar v čase pracovnej doby zamestnancov DPB, až do doby uloženia kufríka s ceninami a hotovosťou
do trezoru Hlavného mesta nachádzajúceho sa v priestoroch klientskeho centra v Novej radnici zodpovedá DPB.
DPB zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym uzamknutím trezoru alebo nesprávnou manipuláciou
s trezorom určeným zamestnancom DPB.

10. V prípade poškodenia trezoru, kufríka sa zamestnanec DPB zaväzuje bezodkladne poškodenie ohlásiť správcovi,
ktorý zabezpečí opravu.
11. Za škody na ceninách a hotovosti vložené v kufríku do uzamknutého trezoru zodpovedá Hlavné mesto.
12. Zmluvné strany sú povinné uhradiť náhradu za vniknutú škodu do 30 dní odo dňa oznámenia o vzniknutej škode
druhej Zmluvnej strane.
Článok III
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká pred uplynutím dohodnutej doby na základe:
a)

písomnej dohody Zmluvných strán;

b)

písomnej výpovede ktorejkoľvek Zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu. Zmluva zaniká po uplynutí
1-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;

c)

odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia 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 sídla Zmluvnej
strany. V prípade neúspešného doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy doporučenou listovou
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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.
3.

Hlavné mesto nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú DPB odstúpením od Zmluvy.

4.

Ku dňu ukončenia spolupráce je DPB povinný protokolárne odovzdať priestor v Novej radnici Hlavnému mestu
v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie zodpovedajúce dohodnutému účelu Zmluvy.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa
ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v zmysle § 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.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si budú vzájomne doručovať prednostne elektronicky prostredníctvom
e-mailu na adresu uvedenú v záhlaví 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 Zmluvy neplatným,
neúčinným alebo nevymáhateľným, takáto neplatnosť, neúčinnosť, resp. nevymáhateľnosť sa nedotkne ostatných
ustanovení 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 Zmluvy možno uskutočniť iba písomne, formou číslovaných dodatkov k Zmluve,
uzavretých po vzájomnej dohode Zmluvných strán a podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

5.

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.

6.

Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 2
(dve) vyhotovenia.
Hlavné mesto

______________________
Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Hlavné mesto SR Bratislava

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
____________________________________
Ing. Martin Rybanský v.r.
predseda predstavenstva

____________________________________
Ing. Ivan Bošňák v.r.
člen predstavenstva- CFO
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Príloha č. 1
Špecifikácia kritérií na technické a administratívne zázemie
1.

Trezor na uskladnenie kufríka s ceninami a hotovosťou s rozmermi 48 cm x 37 cm x 22 cm s presne
špecifikovaným prístupom

2.

Fotopracovisko – priestor na držiak fotoaparátu, biele pozadie

3.

Napojenie predajného miesta na pult CO

4.

Predajné miesto disponuje tzv. „PANIC“ tlačidlom s prepojením na pult CO, ktoré je určené na použitie
v prípade mimoriadnej situácie

5.

Rozhranie Ethernet pre pripojenie do siete Internet a služby zabezpečeného VPN spojenia
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PODPISY ZMLUVNÝCH STÁN
Hlavné mesto

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

V Bratislave, dňa .......

V Bratislave, dňa .......

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
Hlavného mesto SR Bratislavy

Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva

_______________________________
Ing. Ivan Bošňák
člen predstavenstva - CFO
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