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Dohoda o spolupráei
uzavretá lí zt'nysle F§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obcl'iodnélio zákonníka,

v znení iieskoršícli predpisov

Zmiuvné strany

Obchodné n'ieno:

Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

MIRAN - DUO s.r.o.

zapfsaná v obchodnom registri Okresného súdti Bratislava I,
odďiel: Sro, vlozka číslo: 15798/B
Pribišova 4, 841 05 Bratislava
35 730 471
Miclial Raninec - konatel'

a

Obchodné meiio:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Mestská čast' Bratislava Karlova '17es

Nám. sv. Frantiska 8, 842 62 Bratislava
00 603 520

Ing. Iveta Hanulíková, starostka

L
'Úvodné ustanovenia

1. Dňa 12.02.1998 bola i'iíedzi Hlavným mestoní SR Bratislava aMestskou čast'ou
Bratislava Karlova Ves na strane prenajímatel'a a MI?RAN - DUO s.r.o. na strane nájomcu,
podpísaná nájomná zmluva č. 01403360/98 (d'alej len ,,nájonuiá zmluva"), iia základe
ktorej iiájomca odplatne užíva tam vyn'iedzenú-nehnuteriiost' nachádzajúcu sa pod pešort
zóno?i v centrálriej časti zóny Dlhých Dielov.

7 Mestská čast' Bratislava Karlova Ves začala svykonávanín'i projektu ,,Regei'ierácia
ceiitrálnej zóny Dll'iých Dieloii" podl'a pm'3ektove3 dokumentácie spracomne3
a?itoiizovaným architektom Ing. arch. Mariánom Malovaným, PliD. (d'alej len ,stavebné
dielo").

íl

Prcdmet dohody

1. Spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. sa zavMzuje na sr}asmě náklady prostrednfctvoín
oprávnenej osoby zabezpečit' odstránenie, odvoz a likvidáci?i starej dlažby sro výmere cca
l-700 m= -akó aj- železn:ej konštmkcie v termíne najneskór do 14- dní oďo ďňa' účinnosti
tejto zmluvy. Súčasne sa z-avuzuje vykonat' elektroinštalačné astavebné práce
v priestoroch, ktoré má si nájine za účelom odstráneriia ich havarijného stavu a následiie
ich zhodnotenia. Spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. neb?ide falcturovat' vynaložené
finančiié prostrňedlcy podl'a tejto dohody ale budťi zohl'adnené pri predÍžení-nájomiiej
zinluíay podu'a bodu 2 tohto článku. Povinnost' spoločnosti MIRAN - DUO sx.o. platit'
pravideiné mesačné splátky za nájom týmto nie je dotknutá.
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2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves sa zav?je, po splnení.závuzku bližšie uvedeného
v ods. l tohto článku spoločnost'ou MIRAN DUO -s.r.o. predížit' dobu nájmu ?ivedenú v
nájoinnej zmluv'u č. 01403360/98 od'alších 10 mkosr, pričom ostatné ustaí'iovenia
nájomiiej zmluvy ostávajú nedotknuté.

III.

Práva a povinnosti

1. A4estská časť Bratislava Karlova Ves má záujem a potrebu riskutočnit' rekonštmkci?i bez
zbytočného ódkladu, pričom spoločnost' MIRAN - DUO s.r.o. beiie na vedomie, ze
regerserácia centrálnej zóny íní"ze bránit' užívaniu prehíetu n4ii'riti podl'a ná3oríwícj
zmluvy. Spoločnost' MIRAiN - DUO s.r.o. prejavuje dobn'i vól'u v prípade potreby a
'vrozsahu určenoin spoločnost'ou ? - DUO s.r.o. uvol'nit' a spristupnit' predmet
nájmu spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorá bude vykonávat' stayebné dielo. Takýto zásah
do užívania predmetu nájmu podra ná3omne.j zmlusíy je Mestská čast' Bratislava Karlova
Ves povinná oznámit' spoločnosti MIRA?N - DUO s.r.o. písomne 5 pracovných dní
vopred.

2. Mestská čast' Bratisiava I(arlova Sres sa zaizuje poskytnút' SpOlOčnosti MIRAR - DUO
s.r.o. primeranú súčinnost' za účeloín naplnenia predmetu tejto dohody.

3. Spoločnost' MrR?AR - DUO s.r.o. sa zaviuje zabezpečit' predmet tejto dohody
sodbornou starostlivost'ou apodl'a pokynov vykonávatera stavebného diela ako aj
zoďpovedriých pracovn{kov Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.

4. Rozsah odstránenia dla;ťby a železnej konštrukcie je daný projektovou dokuinentáciou
spracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Mariánom Malovaným PhD-
Spoločnost' MIR.AN - DUO s.r.o. zabezpečí výkon prác v rozsatui stanovenom týmto
projektom. Za týmto účelom je Mestská čast' Bratislava Karlova Ves povii'má sprístupnit'
spoločnosti MIRAN - DUO s.r.o. projektovú dokumentáciu spracovanú autorizovaným
architektom Ing. arch. Mariánom Malovaným PhD., a to najneskór v čase podpisu tejto
dohody.

5. Spoločnost', ktorá na základe ztnluvy o dielo uzasrretej so spoločnost'o?i MIRAN - DUO
s.r.o. zabezpeěí výkon prác v zmysle článlcu II ods. 1 tejto ďol'iody sa zavšzuje zabezpečit'
poriadok ačistotu na stavenislcu alco aj v5eho tesnej blízkosti a zabezpečí odvoz
alikvidáciri odpadu, ktorý vsúvislosti sodstraňovaním starej dlažby aželeznej
koiištrukcie vznikne ako aj zabezpečí dodržiíivanie bezpečnostných, protipožiarnych,
hygienických a iných všeobecne závázných práviiych predpisov.

IV.
Skončenie zmluvného vzt"ahu

1. Tento zmluvný v-zt'ah zaniká:

a) písornnou dohodou meďzi zmluvný'mi stranami,
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b) odstúpením od dohody v prípade, ak ktorákol'vek zo zmmvných strán nedodrží
niektorý z terinínov alebo pomší niektoré z ustanoveiií te3to doliody,

Odstúpenie od tejto dohody je účituíé dňoin jeho pfsomnél'io doitičenia druhej zmluvnej
strane alebo dňom odmietmitia 5eho prevzatia drubou zinhivnou stranou.

V.

Zodpovednosí' a náhrada škody

1. M< spoločnost', ktorá na základe zmluvy o dielo uzavretej so spoločnost'ou MIR.AN -
D'[JO s.r.o. zabezpečujúca výkon prác v zmysle článku ťT ods. l tejto dohody porusí
povirtnosti vyplývajúce jej zo zml?ivy o dielo, je povinná naliradií' Mestskej časti
Bratislava 'I(arloiia Ves škodu tým spósobem"i, okreu'i prípadri. ak sa preukáže, že
porušenie povinnosti bolo spósobené okolnost'aini vylučuiúcimi zodpovednost' za škodu.

VX,
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. 'Jykonanie akýchkol'vek zmien alebo doplnení te?jto dohody je možné len na základe
píson'inej dohod>i zmluvných strán forinou dodatku.

2. Na práva a povinnosti zrnluvných strán, ktoré nie sú upravcné touto dohodori, sa
primerane použijťi ustanovenia Obchodného zákonníka?

3 . Táto dolíoda iiadobúda platnost' dnom 3ej podpísu a účirmost' dňom nasledujúcim po diii
?)ej zyerejnenia.

4. Tato doboda sa Vyhotovu3e v styrOch r«:»vnOpxsoch., trx pre Mestsktí čast' Bratislava Karlova
Ves a jeden pre spokočnosÝ' &flR.AN - DUO s.r.e.

5. V prfpade vzi'iiku akéhokol'vek nedorozumenia, sporu, pripadne sporného nároku
týkajúce}ío sa nájomného vzt'ahu, zmluvné strany sa zavůzujú riešit' ho prednostne cestou
yzájomnej dohody.

6. Zn'íluvné strany vyhlasqjú, že obsah dohody je zrozumitel'ným a určitým prejavorn ích
slobodnej a vážnej vóle, nebol iirobený v tiesni a ani za iných nápaďne nevýhodnýchpoamienok, ktoré-by molili sp6sobW -jeho neplatiíost', na znak čoho prňpá3a3ú svoje
podpisy.

V E3ratislave dňa: 5.4.201l

Mestská čast' Bratislava Karlova VesH ;

tú í'%bj7?
%.:?J .yIng. Iveta Hanulíkoy,á

starostka

MIRAN - DUO s.r.o.

Á"
" Michal Raxiiiiec

konatel'

«-
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