ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa §269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi
1. Zmluvné strany
1.1. Mesto Prievidza
Kontaktná adresa:
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán:
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová
IČO:
318 442
DIČ:
2021162814
Bankové spojenie:
VÚB, pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
IBAN
:
SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC
:
SUBASKBX
1.2. Mesto Bojnice
Kontaktná adresa:
Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
Štatutárny orgán:
Bc. František Tám, primátor mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických:
IČO:
318 001
DIČ:
2021162638
Bankové spojenie:
Príma banka, a. s., č. ú. 9000071010/5600
IBAN:
SK63 5600 0000 0090 0007 1010
BIC:
KOMASK2X

2. Účel zmluvy
2.1. Účelom zmluvy je zabezpečiť spoluprácu zmluvných strán pri realizácii akcie:
„Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice", ktorej investorom a stavebníkom
budú obidve zmluvné strany .

3. Predmet zmluvy
3.1. Na základe rokovania uskutočneného dňa 22.1.2014 na Mestskom úrade v Bojniciach
sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci vo veci vybudovania spoločnej cyklotrasy
v k. ú. mesta Prievidza a Bojnice. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán,
že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečia na vlastné náklady
vypracovanie projektovej dokumentácie a následne po vyhlásení relevantných výziev
na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podajú žiadosť na realizáciu
projektu: „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice", ďalej len „stavba".

Práva a povinnosti zmluvných strán
a) Mesto Prievidza sa zaväzuje:
1. Zabezpečiť vykonanie verejného obstarávania na zhotovenie všetkých stupňov
projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti. Mesto Bojnice bude mať
právo účasti pri vykonaní obstarávania.
2. Zabezpečiť spolufmancovanie na vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej
dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti v pomere Vi.

b) Mesto Bojnice sa zaväzuje:
1. Poskytnúť súčinnosť pri príprave a realizácii projekčných prác na vypracovanie
projektovej jednotlivých stupňov dokumentácie na cyklotrasu. Mesto Bojnice má
právo stanoviť zástupcov pre prípravu projektu od verejného obstarávania až po
ukončenie projekčných prác.
2. Zabezpečiť spolufmancovanie na vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej
dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti v pomere A.
l

c) Mesto Prievidza a mesto Bojnice sa spoločne zaväzujú:
1. Zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
stavebného úradu, ktoré sú potrebné k realizácii projektu.

a

všetky

povolenia

2. V prípade potreby poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti
a obstarávaní vyjadrení, stanovísk a súhlasov dotknutých organizácií a orgánov
štátnej správy.
3. Na základe výzvy spoločne podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu.
4. Zabezpečiť financovanie všetkých priamych aj nepriamych nákladov spojených
s vykonaním predmetu diela v pomere 54.
5. Zabezpečiť vydanie príslušných povolení na realizáciu stavby podľa príslušnosti
predmetnej stavby ku katastrálnemu územiu.

Zrušenie zmluvy
5.1. Zmluva o spolupráci môže byť zrušená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných podmienok alebo povinností,
pričom právne účinky odstúpenia nastávajú 6 mesiacov odo dňa doručenia písomného
odstúpenia.

Záverečné ustanovenia
6.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve.

6.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku,
dohodnutého a podpísaného oboma stranami.
6.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných
strán na iné subjekty.
6.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

zmluvnými stranami a

6.6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve pre mesto
Prievidza a dve pre mesto Bojnice.

V Prievidzi dňa . J..ľ..PKT.JI)U

JUDr. Katarína Macháčková O
primátorka mesta

/

v Bojniciach dňa.l.Z.M-..?!Hf.

Bc. František Tám
primátor mesta

