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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka
a hl. mesta SR Bratislavy o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok
cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV

Dôvodová správa

Samosprávy mestských častí Bratislava – Lamač a Bratislava – Dúbravka prejavili
svoj spoločný záujem na realizácii cykloturistického prepojenia oboch katastrálnych území
v koridore v roku 2015, ktorý je v zmysle územnoplánovacích dokumentov hlavného mesta
Bratislavy aj Bratislavského samosprávneho kraja schválený pre budúce perspektívne
prepojenie oboch mestských častí ako dlhodobý cieľ (koridor ul. Podháj – Saratovská).
Z dôvodu rozsiahlosti projektu a územia sa rozhodli zapojiť do spolupráce aj hl. mesto SR
Bratislavu a Bratislavský samosprávny kraj.
Podpísaním zmluvy bude urýchlený rozvoj cyklistickej dopravy v danom koridore.
Realizácia uvedeného koridoru je v súlade s dokumentom „Zásady rozvoja cyklistickej
a pešej dopravy“, ktorý schválilo MsZ uznesením č. 1743/2014 ako aj platným územným
plánom a Územným generelom hl. mesta SR Bratislavy.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 368/2016 zo dňa 16. 06. 2016
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Memorandum o spolupráci medzi mestskými
časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka a hl. mesta SR Bratislavy o realizácii
spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok cyklotrás ako súčasti
hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV

Vlastný materiál
Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi:
1. Názov: Mestská časť Bratislava – Lamač
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
(ďalej aj ako „MČ Lamač“)
2. Názov: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
(ďalej aj ako „MČ Dúbravka“)
3. Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
(ďalej aj ako „hl. m. SR Bratislava“)
4. Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
(ďalej aj ako „BSK“)
5. Názov: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
(ďalej aj ako „STaRZ“)
(MČ Lamač a MČ Dúbravka a hl. m. SR Bratislava BSK a STaRZ spolu ako „zmluvné
strany“)
PREAMBULA
KEĎŽE zmluvné strany majú záujem vzájomnou spoluprácou prispieť k vyriešeniu
koncepčného hospodárskeho rozvoja infraštruktúr cyklodopravy mestských častí
v katastrálnom území obvodu Bratislava IV, a vytvorenia podmienok prepojenia na sieť
cyklotrás Dolného Rakúska (ďalej ako Zámer);
KEDŽE zmluvné strany sú si vedomí toho, že jedine vzájomná spolupráca a koordinácia
postupov založená na princípe spoločnej potreby a rešpektovania sa pri realizácii potrebných
krokov vedúcich k dosiahnutiu Zámeru;
KEĎŽE MČ Lamač a MČ Dúbravka majú záujem o dosiahnutie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia k realizácii Zámeru na pozemkoch v ich katastrálnych územiach
(ďalej ako „Záujmové územie“);
KEĎŽE zmluvné strany na základe uskutočnených rokovaní majú záujem na vzájomnej
spolupráci, porozumení a súčinnosti uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len
„zmluva“) s následným znením;

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je definovanie pravidiel vzájomnej spolupráce a vzťahov zmluvných
strán pri realizácii Zámeru
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom realizácie Zámeru si navzájom poskytnú
súčinnosť potrebnú k efektívnemu a náležitému plneniu cieľov Zámeru uvedených nižšie:
1.2.1. Postupovať spoločne pri prejednávaniach Zámeru a následnej podpore Zámeru.
1.2.2. Postupovať spoločne a koordinovať jednotlivé kroky pri zabezpečení Zámeru.
1.3. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že budú vyvíjať maximálne úsilie a podniknú akékoľvek
právne kroky potrebné k úspešnému naplneniu Zámeru.
Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Zmluvné strany MČ Lamač, MČ Dúbravka, hl. mesto SR Bratislava, STaRZ a BSK sa
zaväzujú vyvíjať maximálne úsilie smerujúce k zabezpečeniu:
2.1.1. Vecnej a časovej koordinácie vzájomnej spolupráce zmluvných strán.
2.2. Zmluvné strany MČ Lamač, MČ Dúbravka, STaRZ a BSK sa zaväzujú vyvíjať
maximálne úsilie smerujúce k zabezpečeniu:
2.2.1. Financovania Zámeru.
2.3. MČ Lamač a MČ Dúbravka sa zaväzujú:
2.3.1. na svoje náklady zabezpečiť spolufinancovanie realizácie Zámeru zo svojich rozpočtov
v
podieloch prislúchajúcich rozsahu riešeného Záujmového územia v ich katastrálnom
území.
2.3.2. poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v správnych a iných konaniach potrebných k
naplneniu Zámeru.
2.3.3. zvoliť a koordinovať spoločný postup procesov verejného obstarávania pre naplnenie
časového harmonogramu realizácie Zámeru.
2.4. Hl. mesto SR Bratislava sa zaväzuje:
2.4.1. poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v správnych a iných konaniach potrebných k
naplneniu Zámeru a podporiť Zámer pre účely vydania územného rozhodnutia.
2.5. STaRZ sa zaväzuje:
2.5.1. na svoje náklady zabezpečiť spolufinancovanie realizácie Zámeru zo svojho rozpočtu v
rozsahu verejných prostriedkov vyčlenených a schválených mestským zastupiteľstvom
hl.m.SR Bratislavy.
2.6. BSK sa zaväzuje:
2.6.1. vyjadrovať sa k dopytom a žiadostiam zmluvných strán bez zbytočného odkladu po ich
doručení.
2.6.2. na svoje náklady zabezpečiť spolufinancovanie realizácie Zámeru zo svojho rozpočtu v
rozsahu verejných prostriedkov vyčlenených a schválených zastupiteľstvom BSK.
Článok 3
Trvanie a zánik zmluvy
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej zverejnenia, a to buď do úplnej realizácie
Zámeru, alebo novej zmluvnej úpravy vzájomnej spolupráce smerujúcej k naplneniu Zámeru.
Článok 4
Ochrana dôverných informácií
4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť informácie a údaje získané v súvislosti s touto
zmluvou tretím osobám, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi predpismi ,alebo pokiaľ sa

takéto poskytnutie informácie neuskutočnilo na základe písomného súhlasu ostatných
zmluvných strán alebo ak to nie je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z
tejto zmluvy, alebo z dohody medzi zmluvnými stranami.
Článok 5
Doručovanie
5.1. Všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a
jej plnením (ďalej ako “Písomnosť”), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na
adresu ďalších zmluvných partnerov uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú
oznámi zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom doručenia alebo:
5.1.1. piaty (5) kalendárny deň od preukázateľného zaslania zásielky na adresu zmluvnej
strany, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana o písomnosti nedozvedela.
Doručovateľom môže byť iba Slovenská pošta a.s.;
5.1.2. dňom prevzatia písomnosti, alebo bezdôvodného odmietnutia prevzatia písomností
adresátom pri osobnom doručovaní;
5.1.3. v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty, dňom nasledujúcim po
odoslaní elektronickej pošty
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluvu, možno meniť a/alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných
všetkými zmluvnými stranami.
6.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
6.2.1. Príloha č.1- Cykloturistické prepojenie mestských častí Dúbravka – Lamač –Technická
správa
6.3. Zmluva je uzatvorená v desiatich (10) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane dve (2) vyhotovenia.
6.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a právne účinky
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia, 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 v znení neskorších predpisov.
6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.
V Bratislave dňa …………………………………………..….
…………………………………………..….
mestská časť Bratislava-Lamač
(meno, funkcia, podpis )
…………………………………………..….
hlavné mesto SR Bratislava
(meno, funkcia, podpis)

…………………………………………..….
mestská časť Bratislava-Dúbravka
(meno, funkcia ,podpis)
…………………………………………..….
Bratislavský samosprávny kraj
(meno, funkcia, podpis )

…………………………………………..….
Správa telových a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
(meno, funkcia, podpis)

Zmluva o združení finančných prostriedkov
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte ako „Zmluva“, v príslušnom gramatickom tvare)
1.

Účastník 1:

názov
: Mestská časť Bratislava - Lamač
adresa
: Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava
IČO
: 00603414
číslo účtu/ kód banky
:
IBAN
:
BIC- SWIFT kód
:
za mestskú časť koná starosta Ing. Peter Šramko
ďalej v texte ako „MČ Lamač“, v príslušnom gramatickom tvare
2.

Účastník 2:

názov
: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
adresa
:
IČO
:
číslo účtu/ kód banky
:
IBAN
:
BIC- SWIFT kód
:
za Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava koná riaditeľ STaRZ-u
Ing. Peter Vojko
ďalej v texte ako „STaRZ“, v príslušnom gramatickom tvare
3.

Účastník 3:

názov
: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
adresa
: Žatevná 2, 844 02 Bratislava
IČO
: 00603414
číslo účtu/ kód banky
:
IBAN
:
BIC- SWIFT kód
:
za mestskú časť koná starosta RNDr. Martin Zaťovič
ďalej v texte ako „MČ Dúbravka“, v príslušnom gramatickom tvare
ďalej v texte spolu ako „zmluvné strany“, v príslušnom gramatickom tvare

Preambula
1. MČ Lamač a MČ Dúbravka prejavili svoj spoločný záujem na realizácii cykloturistického prepojenia oboch katastrálnych
území v koridore, ktorý je v zmysle územnoplánovacích dokumentov hlavného mesta i Bratislavského samosprávneho
kraja schválený pre budúce perspektívne cestné spojenie oboch mestských častí ako dlhodobý cieľ (koridor ul. Podháj –
Saratovská). Projekt je previazaný so všetkými operačnými programami týkajúcimi sa programového obdobia 20142020, ako aj Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 2010-2020, Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020, územným plánom veľkého regiónu –
Bratislavský samosprávny kraj a územným plánom hlavného mesta.
2. MČ Lamač a MČ Dúbravka dlhodobo pociťujú potrebu efektívne prepojiť vzájomne jestvujúce cykloturistické trasy,
jestvujúce v katastrálnych územiach oboch mestských častí.

3. Úlohou MČ Lamač a MČ Dúbravka, ako územné samosprávne a správne celky Bratislavy podľa § 2 ods.2 zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
ich obyvateľov v súlade s ust. § 1 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v spojení s ust. § 7a ods.1 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov.
4. Uskutočnením cykloturistického prepojenia dôjde k otvoreniu možnosti pre obyvateľov mestských častí k bezpečnému
využitiu cykloturických trás celomestského, regionálneho a medzinárodného významu.
5. Hlavné mesto v súlade s ust. § 6a ods.1 písm. b) zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
plní úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru.
6. MČ Lamač zabezpečila pred uzavretím tejto Zmluvy použitie finančných prostriedkov spôsobom a formou podľa tejto
Zmluvy prostredníctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo .../2015 zo dňa ... 2015
7. MČ Dúbravka zabezpečila pred uzavretím tejto Zmluvy použitie finančných prostriedkov spôsobom a formou podľa tejto
Zmluvy prostredníctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo .../2015 zo dňa ... 2015
8. STaRZ zabezpečilo pred uzavretím tejto Zmluvy použitie finančných prostriedkov spôsobom a formou podľa tejto
Zmluvy prostredníctvom uznesenia mestského zastupiteľstva číslo .../2015 zo dňa ... 2015
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o združení finančných prostriedkov na dosiahnutie spoločného
účelu, ktorým je výkon všetkých činností súvisiacich:
1.1.1
s prípravou projektovej dokumentácie a ďalších činností pre územné konanie, za účelom vydania
územného rozhodnutia,
1.1.2
s prípravou projektovej dokumentácie a ďalších činností pre stavebné konanie, za účelom vydania
stavebného povolenia.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že MČ Lamač bude vedúcou zmluvnou stranou pri výkone činností súvisiacich s naplnením
predmetu tejto Zmluvy.
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že MČ Lamač bude:
1.3.1
navrhovateľom v územnom konaní,
1.3.2
navrhovateľom (žiadateľom) v stavebnom konaní,
1.3.3
verejným obstarávateľom, ktorý obstará v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie,
1.3.4
objednávateľom projektovej dokumentácie pre územné konanie (zmluvným partnerom),
1.3.5
objednávateľom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (zmluvným partnerom).
1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločne zaplatia všetky výdavky odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy do vydania
právoplatného stavebného povolenia a to nasledovne:
1.4.1
MČ Lamač maximálne do výšky 10000 EUR (slovom desaťtisíc eur),
1.4.2
MČ Dúbravka maximálne do výšky 10000 EUR (slovom desaťtisíc eur),
1.4.3
STaRZ maximálne do výšky 20000 EUR (slovom dvadsaťtisíc eur).
1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na platení nákladov sa budú podieľať vždy rovnakým dielom max do výšky podľa článku
1, bod 5 tejto Zmluvy a to nasledovne:
1.5.1
MČ Lamač vo výške 1/4,
1.5.2
MČ Dúbravka vo výške 1/4,
1.5.3
STaRZ vo výške 2/4.
1.6 MČ Lamač je povinná pre potreby územného konania na svoj účet a samostatne zabezpečiť písomný súhlas
dotknutých vlastníkov nehnuteľností s umiestnením stavby pre účely vydania územného rozhodnutia v rámci
katastrálneho územia Lamač.
1.7. MČ Dúbravka je povinná pre potreby územného konania na svoj účet a samostatne zabezpečiť písomný súhlas
dotknutých vlastníkov nehnuteľností s umiestnením stavby pre účely vydania územného rozhodnutia v rámci
katastrálneho územia Lamač.
1.8 MČ Lamač je povinná pre potreby stavebného konania na svoj účet a samostatne zabezpečiť iné právo k pozemkom
podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, na ktorých má byť uskutočnená stavba v katastrálnom území Lamač.
1.9 MČ Dúbravka je povinná pre potreby stavebného konania na svoj účet a samostatne zabezpečiť iné právo k
pozemkom podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, na ktorých má byť uskutočnená stavba v katastrálnom území
Dúbravka.

Článok 2
Spôsob platenia výdavkov
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľov finančných prostriedkov bude MČ Lamač s poukazom na jej postavenie
verejného obstarávateľa v spojení s následným postavením ako zmluvnej strany.
2.2 MČ Lamač písomne vyzve MČ Dúbravka a STaRZ na zaplatenie podielu vo forme finančných prostriedkov
s uvedením:
2.2.1
dôvodu plnenia,
2.2.2
výšky plnenia,
2.2.3
faktúry – daňového dokladu.
2.3. MČ Dúbravka a STaRZ sú povinné zaplatiť finančné prostriedky do výšky rozsahu uvedeného v bode 1.4.3 alebo
v pomere ako je uvedené v bode 1.5.3 najneskôr do desiatich dní od doručenia písomnej výzvy MC Lamač.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán, doručovanie
3.1 MČ Lamač ako verejný obstarávateľ je povinná vždy pred uskutočnením verejného obstarávania súvisiaceho s plnením
predmetu tejto Zmluvy poskytnúť MČ Dúbravka STaRZ-u a hl. mestu podklady súvisiace s procesom verejného
obstarávania.
3.2 MČ Dúbravka, STaRZ a hl. mesto sú oprávnené najneskôr v lehote desiatich dní od doručenia podkladov samostatne
alebo spoločne doručiť možné písomné pripomienky k zaslaným podkladom.
3.3 MČ Lamač je povinná vyhodnotiť zaslané písomné pripomienky a následne upovedomiť autora písomných pripomienok
o spôsobe ich vybavenia.
3.4 V prípade absencie využitia práva podať písomné pripomienky sa má za to, že dotknuté zmluvné strany s podmienkami
verejného obstarávania bez výhrad súhlasia.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že MČ Lamač je oprávnená nakladať s projektovou dokumentáciou pre územné konania ako
aj pre stavebné konanie.
3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že MČ Lamač je povinná po nadobudnutí právoplatného územného rozhodnutia a po
nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia odovzdať Bratislavskému samosprávnemu kraju projektovú
dokumentáciu overenú stavebným úradom pre územné konanie a pre stavebné konanie spolu s rovnopisom územného
rozhodnutia a stavebného povolenia s vyznačenou právoplatnosťou.
3.7 MČ Dúbravka a STaRZ a hl.mesto sú povinné na požiadanie MČ Lamač poskytnúť bezodplatne MČ Lamač potrebnú
súčinnosť.
3.8 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto
zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosti“) musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak za
nasledovných podmienok:
3.8.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto
zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo
odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;
3.8.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa doručením na
adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej
prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však
uplynutím desiatich (10) dní odo dňa odoslania, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1 K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou strán formou písomného dodatku k tejto zmluve,
podpísaného všetkými zmluvnými stranami.
4.2 Právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného
súhlasu s celým jej textom podpisujú.
4.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva MČ Lamač, dva si ponecháva MČ
Dúbravka a dva si ponecháva hlavné mesto.

4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnenia poslednou zo zmluvných strán podľa § 47a ods. 2
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave dňa .....2016:

V Bratislave dňa ..... 2016:

Mestská časť Bratislava – Lamač
Ing. Peter Šramko, starosta

Mestská časť Bratislava - Dúbravka
RNDr. Martin Zaťovič, starosta

V Bratislave dňa ... ..2016
STaRZ
Ing. Peter Vojko, riaditeľ organizácie

