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Dohoda o spolupráci
uzavretá v zmysie § 269 ods. 2 zákona č. 5 i3/ 1991 Zl'). Obchodného zákonníka,

v znení iieskoršíc?i predpisov

Zmluvné strany

Obchodné meno: MIRAN - DUO s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri Okresiiél'io súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 15798/B
Piibišova 4. 841 05 Bratislava
35 730 471
Michal Raninec - konatel'

Sídlo:
IčO:
Štatutámy orgán:

a

Obchodné meno:
Sídlo:
IČ'O:
Štatutárny orgán:

Mestská časta Bratislava Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8. 842 62 Bratislava
00 603 520

Ing. Iveta Haimlíková, starostka

l
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 12.02.1998 bola medzi Hlavným mestom SR Bratislava aMestskou čast'o?i
Bratislava Karlova Ves na strane prena.jímate?'a a MIRAN - DUO s.r.o. na strane nájomcu,
podpísaná nájomiiá zml?iva č. 01403360/98 (d'ale.j len ,,nájomná zmluva"), na základe
ktorej nájomca odplatne užíva tam vymedzenú nehnuternost' nachádzajúcu sa pod pešo?i
zóno?i v centrálnej časti zóny Dlhých Dielov,

2. Mestská čast' Bratislava Kar?ova Ves začala svykonávaníi'n projektu ,,Regenerácia
centrálnej zóny Dlliých Dielov? pod?'a pro.jektovej dokumentácie spracovanej
autorizovaným architektom Ing. arch. Mariánom Malovaným, PhD. (d'alej len ,,stavebné
dielo").

Il

Predmet dohody

1. Spoločnosť MIRAN - DUO s.r.o. sa zavázuje na vlastné náklady prostredníctvom
oprávneiiej osoby zabezpečit' odstránenie, odvoz a likvidáciu starej dlažby vo výmere cca
l-700 m2 -ako aj- železnej konštrukcie v terínfne najneskór do 14- dní odo dňa účitu'iosti
tejto zmluvy. Súčasne sa zavázuje vykonat' elektroinštalačné astavebné práce
v priestorocli, ktoré má v nájme za účelom odstránenia ich havarijného stavu a následne
ich zbodnotenia. Spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. nebuďe fakturovat' vynaložené
finančné prostriedky podra tejto dohody ale budú zobl'adnené pri predÍžení-nájomnej
zmluvy podra bodu 2 tohto článku. Povinnost' spoločnosti Mn<?AN - DUO s.r.o. platit'
pravidelné splátky podl'a nájomnej zmluvy týmto nie je dotknutá.

l



l

2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves sa zavázuje po predložen?í finančnej kalkulácie od
spoločnosti M?RAN - DUO s.r.o. predÍžiť nájomnú zmluvu o dobti, počas ktorej
spoločnost' MT]?!AN - DUO s.r.o. nemohla riadiie využívat' predmet n4imu vzmysle
iiájomnej zmluvy a zároveň o počet kaleiidárnycli rnesiacov, ktorý predstavuje rozdiel
í'nedzi predloženou fiiiančnou kalkuláciou od spoločnosti MIRAN - DUO s.r.o. a
ii4iomn;rin podra nájomnej ztnluvy.

IIL

Práva a povinnosti

1. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves xná záujem a potrebu uskutočnit' rekonštnikciu bez
zbytočného odkladu, pričoi'n spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. berie na veďomie, že
regenerácia centrálnej zóny móže bránit' užívaiiiu predmetu nájmu podra nájomnej
zn?iluvy. Spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. prejavuje dobrú VOl'll V prípade potreby a
v rozsahu určeiioin spoločnost'ou MIRAN - DUO s.r.o. ?ivol'nit' a sprístupnit' predmet
nájnm spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorá bude vykonávat' stavebné dielo. Takýto zásah
do užívanía predmetu nájmu podl'a nájomnej zmluvy je Mestská čast' Biaatislava Karlova
Ves povimiá oznámit' spoločnosti MIRAN - DUO s.r.o. písomne 5 pracovných diíi
vopred.

2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves sa zavázuje poskytni:it' spoločnosti MIRAN - DUO
s.r.o. primeranú súčinnost' za ťičelom naplnenia predmetu tejto dohody.

3. Spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. sa zaizuje zabezpečit' predmet tejto dohody
sodbornou starostlivost'ou apodra pokynov vykonávatera stavebného diela ako aj
zodpovedných pracovníkov Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.
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4. Rozsah odstránenia dlažby a železnej konštmkcie je daný projektovori dokumentáciou
spracovane,j auíorizovanýrn architektom Ing. arcli. Mariánom Malovaným P??D.
Spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. zabezpečí výkoíi prác v rozsahu stanovenom týmto
projektom. Za týmto i:ičelom je Mestská čast' Bratislava Karlova Ves povinná sprístupnit'
spoločnosti MIRAN - DUO s.r.o. prqjektovú dokumentáciu spracovanú autorizovaným
architektom Ing. arch. Mariánom Malovan2ým PhD., a to najneskór v čase podpisu tejto
dohody.

5. Spoločnost', ktorá na základe zmluvy o dielo uzavretej so spoločnost'ou M[RAN - DUO
s.r.o. zabezpečí výkon prác v zinysle článku II ods. l tejto doliody sa zavňz?ije zabezpečit'
poriadok ačistotu na stavenisku ako aj vjeho tesnej blízkosti a zabezpečí odvoz
alikvidáciu odpadu, ktorý vsúvislosti sodstraňovaním starej dlažby aželeznej
konštrukcie vznikne ako aj zabezpečí dodržiavanie bezpečnostných, protipožiarnych,
hygienických a iných všeobecne závázných právnych predpisov.

ŇV.

Skončenie zmluvného vzt'ahu

1. Tento zmluvný vzt'ah zaniká:

a) písomnou dohodou medzi zmluvnýini stranami,
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b) odstúpením od dohody v prípade, ak ktorákorvek zo zmhmiých strán iiedodrží
niektorý z termínov alebo poruší niektoré z ustanoveiií tejto dohody,

) Odstúpenie od tejto dohody je ťičinné driom jeho písomného domčenia dr?ihej zmluviiej
strane alebo dňoin odmietnutia jeho prevzatia druho?i zmluvnou stranou.

V.

Zodpovednost' a náhrada škody

1. Ak spoločnost', ktorá na základe zmlirvy o dielo uzavretej so spoločiiost'ou MIRAN -
DUO s.r.o. zabezpečujúca výkon prác v zmysle článku ll ods. l tejto dol'iody poruší
povinnosti vyplýva3úcc jej zo zmluvy o diclo, je povinná nahradit' Mestskej časti
Bratislava Karlova Ves škodu tým sp«"sobenú, okrem prípad?i, ak sa preukáže, že
por?išenie povimíosti bolo spósobené okolnost'ami vylučujťicimi zodpovec'lnosta za škodri.

Vl.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Vykonanie akýchkorvek zmien alebo doplnení tejto dohody je možiié len na základe
písomne.j dohody zmluvných strán formou dodatku.

2. Na práva a povinnosti zml?ivnýcb strán, ktoré nie si:i upravené touto dohodou, sa
primerane použjjú ?istanoveiiia Obchodného zákoiiníka.

3. Táto dohoda nadobíida platnosta dňom 5e3 podpisu a účinnost' dňom iiasled?ijúcim po dni
jej zverejnenia.

4. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, tri pre Mestskťi čast' Bratislava Karlova
Ves a jeden pre spoločnost' MíR?AN - DUO s.r.o.

5. V prípade vzniku akéhokorvek nedorozumenia, sporu. prípadne sporného nároku
týkajúceho sa nájomnélio vzt'aliu, zmluvné strany sa zavuzujú riešit' ho prednostne cesto?i
vzájomnej dohody.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dohody je zrozumitel'ným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vó?e. nebol urobený v tiesni a ani za iiiých nápaůe nevýhodných
podmienok, ktoré by mohli spósobit' jeho neplatnost', na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.

V Bratislave dňa: 5.4.201l

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves: : MIRAN - DUO s.r.o.

/
,L,)

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

3

/!+
(

ar'

Micha? Raniiiec

isulÁ!N?e! LUI!!J(!Ií4UJ ' UJ'u"J S.r.0.
pHi9ovú Ill. 4

841 oA-R íťXT Q iúvú
- ť0: 3M7á Č)471

íč DPH: sp«aomzigis+
-2-




