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RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade 

s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky  
 (ďalej len „Zmluva“)  

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
IČO: 00 603 481  
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
DIČ: 2020372596 
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Hlavné mesto“)  
 
a 
 
Dodávateľ: 
METRO Bratislava a.s.,  
sídlo: Primaciálne nám. č.1, 811 01 Bratislava 
IČO: 35 732 881  
štatutárni zástupcovia: JUDr. Zuzana Kolláriková, predsedníčka predstavenstva 

        Ing. arch. Michala Kozáková, členka predstavenstva 
DIČ: 2020268910 
IČ DPH: SK2020268910 
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu (IBAN): SK78 7500 0000 0040 0809 4126 
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1575/B  
(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Spoločnosť“) 
 
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo  jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 
 

Preambula 

A. Hlavné mesto zabezpečuje hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj mesta a plní úlohy samosprávy mesta 
Bratislavy celomestského charakteru, všetko vo verejnom záujme a v prospech obyvateľov mesta Bratislava. 
V súlade s týmito úlohami a cieľmi Hlavné mesto pristupuje k príprave a realizácii, pozemných komunikácií, 
inžinierskych objektov, verejného osvetlenia, dopravného značenia, kolektorov a cestnej (dopravnej) zelene, ako aj 
k správe, údržbe, modernizácii a rekonštrukciám pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, verejného 
osvetlenia, dopravného značenia, kolektorov a cestnej (dopravnej) zelene. 

B. Dodávateľ je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou Hlavným mestom podľa § 154 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. 
j) zákona č. 360/1990 Zb. a čl. 6 ods. 1 písm. k) Štatútu Hlavného mesta účinných v rozhodnom čase. Založenie 
Spoločnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Uznesením č. 563/1997 zo dňa 26.06.1997. 
Spoločnosť vznikla dňa 20.11.1997.  

C. Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta č. 333/2000 zo dňa 29.06.2000 schválilo Mestské 
zastupiteľstvo Hlavného mesta vstup Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR) do Spoločnosti. 

D. Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je Hlavné mesto  66%-ným akcionárom Dodávateľa a Slovenská republika 34%-ným 
akcionárom Dodávateľa.   

E. S ohľadom na § 1 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), keďže právny vzťah medzi Hlavným mestom a 
Dodávateľom možno definovať ako „in-house“, uzatvorenie tejto Zmluvy, nepodlieha povinnosti Hlavného mesta 
uplatniť postupy verejného obstarávania. 

F. Dodávateľ zameriava svoju činnosť v rozsahu zapísanom v predmete podnikania v obchodnom registri s dôrazom 
na inžiniersku činnosť a činnosť stavebného dozoru. 

G. Hlavné mesto v záujme využitia majetkového a odborného potenciálu Dodávateľa poveruje Dodávateľa výkonom  
realizácie činnosti projektového manažmentu a  inžinierskej činnosti, v prípravnej fáze projektov  miestnych ciest 
určených pre cyklistickú dopravu v Bratislave špecifikovaných v jednotlivých prílohách tejto Zmluvy (ďalej len 
„Projekty“) a to v rozsahu práv a povinností zmluvných strán uvedených v tejto Zmluve.  

H. Zmluvné strany deklarujú záujem vzájomnej zmluvnej spolupráce a výkonu  realizácie činnosti projektového 
manažmentu a inžinierskej činnosti Dodávateľa aj v ďalších fázach prípravy a realizácie Projektu, za účelom čoho 
dôjde zo strany Zmluvných strán k dodatočnému rozšíreniu predmetu plnenia Dodávateľa vyplývajúcemu z tejto 
Zmluvy uzatvorením dodatku k tejto Zmluve, alebo uzatvorením  samostatného zmluvného vzťahu.  

 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytovať pre Hlavné mesto všetky služby výkonu inžinierskej 
činnosti na Projekte (ďalej len „Inžinierska činnosť“), projektového manažmentu na Projektoch (ďalej len 
„Projektový manažment“), (Inžinierska činnosť a  Projektový manažment, spolu ďalej tiež ako „Odborné 
činnosti“), ktoré zahrňujú najmä prípravné práce na Projekte, zabezpečenie podkladov pre Projektoch, 
vypracovanie overovacej dokumentácie a štúdií, ktoré budú viesť k naplneniu zámeru a účelu vymedzeného 
Zmluvou, ktorou sa rozumie príprava Projektov do procesu prípravy podkladov pre obstaranie dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, a ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, ako aj poskytovať ďalšie služby a plnenia 
nevyhnutné pre prípravnú fázu Projektov podľa zadaní Hlavného mesta.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že Odborné činnosti bude vykonávať v mene a na účet Hlavného mesta, na vlastnú 
zodpovednosť, riadne a s odbornou starostlivosťou. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Odborné činnosti prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne v spolupráci 
so subdodávateľmi. V prípade spolupráce so subdodávateľmi má však Dodávateľ zodpovednosť, akoby činnosti 
v predchádzajúcej vete vykonávala sama. 

4. Hlavné mesto sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za realizované Odborné činnosti za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve dohodnutú odplatu vo výške a lehotách v zmysle Zmluvy. 

5. Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi objektívne nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od neho 
spravodlivo požadovať a vytvoriť také podmienky, aby Dodávateľ mohol svoje povinnosti v rozsahu podľa tejto 
Zmluvy riadne a včas splniť. Súčasne sa zaväzuje vystaviť Dodávateľovi pri podpise Zmluvy písomné 
plnomocenstvo v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu Zmluvy. 

 
Článok II. 

Rozsah predmetu Zmluvy 

1. Dodávateľ bude na základe tejto Zmluvy, ako aj osobitnej plnej moci, udelenej Hlavným mestom a/alebo 
osobitných písomných pokynov Hlavného mesta, zastupovať Hlavné mesto v celom rozsahu vo všetkých 
potrebných konaniach a úkonoch v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy podľa čl. I. bodu 1, pričom bude sám, 
prípadne v spolupráci so  špecialistami alebo subdodávateľmi zabezpečovať najmä, nie však výlučne nasledovné 
činnosti a služby: 
a) vykonávať základnú analýzu Projektov, 
b) vykonávať obhliadky miesta (staveniska) a jeho okolia, 
c) určovať rozsah a náplň spolupráce iných expertov, špecialistov a subdodávateľov,  
d) určovať podklady a prieskumy, potrebné pre zadanie Projektov, 
e) špecifikovať rizikové oblasti, nedostatky Projektov, 
f)          zhrnúť výsledky činností a analýz, vyhodnotiť ich a urobiť pre Hlavné mesto závery, 
g) preveriť súlad Projektov s územnoplánovacími podkladmi, 
h) zabezpečiť zákresy inžinierskych sietí, 
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i)          zabezpečiť geodetické podklady pre prípravu Projektov, 
j)          objasniť podstatné stavebno-technické podmienky, ekonomicko-finančné a majetkovo-právne vzťahy na 

úrovni sumarizácie podkladov, 
k) vyhodnotiť a odsúhlasiť s Hlavným mestom cieľové predstavy (medzné podmienky), 
l)          v prípade potreby začleniť všetky potrebné profesie do procesu prípravy,  
m) uskutočniť predbežné rokovania s dotknutými orgánmi verejnej správy, štátnej správy a s dotknutými 

právnickými alebo fyzickými osobami, za účelom získania ich kladného stanoviska k zamýšľanému 
Projektov, 

n) vypracovať predbežný harmonogram prác a odhadovaný rozpočet Projektov, 
o) vypracovať  zadanie  a zabezpečiť verejné obstarávanie technicko-ekonomickej štúdie / štúdie 

uskutočniteľnosti, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú  
p) ďalšie činnosti uvedené v tejto Zmluve, prílohe Zmluvy alebo v zmysle písomného pokynu Hlavného mesta 

udeleného v rozsahu povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, v prípade, ak takéto činnosti táto 
Zmluva alebo prílohy nezahrňujú.  

2. Hlavné mesto vytvorí a zabezpečí podmienky pre plnenie tejto Zmluvy Dodávateľom a Dodávateľ výkonom svojej 
činnosti zabezpečí prípravu a manažment Projektov tak, aby boli zabezpečené všetky dokumenty potrebné pre 
prípravu zadania verejného obstarávania pre dokumentáciu na územné rozhodnutie Projektu. 

3. Hlavné mesto sa zaväzuje postupovať v procese prípravy  a manažmentu Projektov v súlade s účelom sledovaným 
Zmluvnými stranami, a tento proces zabezpečovať v súlade s touto Zmluvou, v rozsahu určenom touto Zmluvou, a 
výlučne prostredníctvom Dodávateľa, pričom sa zaväzuje poskytovať Dodávateľovi bez zbytočného odkladu 
potrebnú objektívne nevyhnutnú súčinnosť.  

4. Dodávateľ je oprávnený zabezpečovať plnenie tejto Zmluvy aj prostredníctvom ním poverených a Hlavnému mestu 
oznámených tretích osôb - subdodávateľov. Pri plnení Zmluvy poverenými subdodávateľmi má Dodávateľ 
zodpovednosť, akoby Zmluvu plnil sám. 

5. Zmluvné strany týmto spoločne vyhlasujú, že žiadne ustanovenie tejto Zmluvy ani úkonov uskutočnených na jej 
základe nemá a nesmie byť interpretované ako akékoľvek vzdanie sa, zmena, nahradenie a/alebo neuplatnenie jej 
práv a právnych nárokov na základe Zmluvy, právoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy, iných právnych 
úkonov a/alebo na základe ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú písomne inak. 

 
Článok III. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si objektívne nevyhnutnú súčinnosť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy. 

2. Hlavné mesto po podpise tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu informácie a 
dokumenty, ktoré sú potrebné pre plnenie Zmluvy a ktoré má Hlavné mesto k dispozícii. 

3. Hlavné mesto sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní podrobných informácií o konkrétnych 
stavbách/Projektoch, všetkých relevantných podkladov a dokumentácií, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy, alebo ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy Dodávateľom a 
nie sú predmetom jeho záväzku podľa tejto Zmluvy. 

4. Dodávateľ zabezpečí činnosť Projektového manažmentu pre každý jednotlivý Projekt v prípravnej fáze spočívajúcu 
v riadení a koordinácii všetkých  činností, služieb, dodávok, procesov, plnení Dodávateľa vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy, ako aj plnení, ktoré budú realizované subdodávateľmi Dodávateľa a plnení, ktoré budú realizované 
vysúťaženými priamymi dodávateľmi Hlavného mesta tak, aby Projekty bol realizované v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto Zmluve. 

5. Dodávateľ zastupujúci Hlavné mesto ako stavebníka sa postupom a v rozsahu ustanovení Zmluvy zaväzuje 
realizovať všetky právne úkony a zabezpečiť dokumentáciu, na základe ktorej bude možné pripraviť zadanie 
v procese verejného obstarávania na obstaranie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia k 
Projektom. 

6. Hlavné mesto sa zaväzuje v súlade s dojednaniami uvedenými v tejto Zmluve zabezpečiť finančné krytie každého 
jednotlivého Projektu, pričom sa zaväzuje uhradiť všetky náklady na prípravu Projektu, ktoré vzniknú (vrátane 
vyvolaných nákladov) Dodávateľovi na základe plnenia tejto Zmluvy v súvislosti s prípravou a manažovaním 
Projektov. 
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7. Dodávateľ je povinný pri realizácii Projektov dodržiavať platné a účinné právne predpisy, používať metódy 
verejného obstarávania, dodržiavať zásadu hospodárnosti a efektivity použitia finančných prostriedkov na 
realizáciu Projektov. 

8. Dodávateľ je povinný Hlavné mesto písomne informovať v pravidelných mesačných intervaloch o stave realizácie 
Projektov. Na základe e-mailovej požiadavky Hlavného mesta je zástupca Dodávateľa povinný dostaviť sa na 
operatívnu poradu vedenia Hlavného mesta a podať správu o stave a postupe realizácie Projektov. 

9. Za splnenie záväzku Dodávateľa z tejto Zmluvy vo vzťahu k Projektom sa považuje realizácia Projektu dohodnutým 
spôsobom – zabezpečená technicko-ekonomická štúdia alebo zabezpečenie inej dokumentácie nevyhnutnej pre 
prípravu zadania na obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie k Projektu. 

10. Hlavné mesto odovzdá Dodávateľovi pri podpise Zmluvy osobitné splnomocnenia, oprávňujúce Dodávateľa na jeho 
zastupovanie v rozsahu práv a povinností podľa tejto Zmluvy alebo nadväzujúcich zmlúv pre jednotlivé Projekty. 
Pre prípad vzniku potreby doplnenia alebo úpravy takéhoto splnomocnenia sa Hlavné mesto zaväzuje vydať 
doplnené či upravené splnomocnenie v lehote do 20 pracovných dní na základe podmienok uvedených v žiadosti 
Dodávateľa o oznámení potreby doplniť či upraviť už vydané splnomocnenie. 

11. Hlavné mesto sa zaväzuje postupovať v procese prípravy a manažmentu Projektov v súlade s účelom sledovaným 
Zmluvnými stranami, pričom sa zaväzuje poskytovať Dodávateľovi bez zbytočného odkladu objektívne nevyhnutnú 
súčinnosť. Hlavné mesto sa zaväzuje poskytovať Dodávateľovi požadované informácie a stanoviská vzťahujúce sa 
k podmienkam realizácie Projektov bez zbytočného odkladu. V prípade neposkytnutia súčinnosti Hlavným mestom 
v požadovanom rozsahu a lehotách, alebo v prípade neposkytnutia Dodávateľom požadovaných informácií alebo 
stanovísk Hlavného mesta podľa predchádzajúcej vety v požadovanom rozsahu alebo lehotách Dodávateľ 
nezodpovedá za nemožnosť riadneho plnenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy. 

12. V prípade, ak dôjde k prerušeniu realizácie Projektu na obdobie viac ako 30 kalendárnych dní, alebo ak dôjde 
k predčasnému skončeniu realizácie Projektu Hlavným mestom pred jeho riadnym ukončením podľa tohto čl. III. 
bod 9 Zmluvy, Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi všetky dovtedy oprávnene vynaložené náklady, 
súvisiace s realizáciou Projektu v súlade s dojednaniami tejto Zmluvy. 

13. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou.  

14. Dodávateľ sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať obchodné 
tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služby bez predchádzajúceho 
súhlasu Hlavného mesta, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu od tretích osôb, ktorá by 
bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy. 

15. Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť práva vyplývajúce z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

16. Dodávateľ musí byť počas trvania tejto Zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené 
podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a podá o tom Hlavnému mestu 
dôkaz. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť podľa § 19 ods. 3 ZVO dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Hlavného mesta. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľov 
Dodávateľa za podmienok stanovených zákonom o RPVS. 

17. Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých 
povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby 
platnosti tejto Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz 
nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.  
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Článok IV. 
Refakturácia vynaložených nákladov, výdavkov  a odmena Dodávateľa za plnenie                                                                                       

predmetu Zmluvy 

1. Hlavné mesto sa zaväzuje Dodávateľovi uhradiť všetky oprávnené a riadne vydokladované výdavky a náklady, 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, v súlade s dojednaniami Zmluvných strán 
vyplývajúcimi z tejto Zmluvy.  

2. Hlavné mesto sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi všetky oprávnené a riadne vydokladované výdavky a náklady 
Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvných 
subdodávateľov, a to v plnom rozsahu ich oprávneného vzniku, a to na základe refakturácie Dodávateľa. 
Zmluvnými stranami predpokladaná výška výdavkov a nákladov je špecifikovaná v prílohách Zmluvy ku každému 
Projektu jednotlivo tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Hlavné mesto sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi všetky oprávnené a riadne vydokladované ním vynaložené 
správne a iné poplatky spojené s realizáciou Projektov.  

4. Odmena Dodávateľa za plnenie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu všetkých výkonov realizovaných Dodávateľom 
prostredníctvom jeho zamestnancov (v pracovnoprávnom vzťahu alebo osôb s uzatvorenou dohodou o prácach, 
vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle ust. §223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov, ďalej len „Zamestnanci“) (s vylúčením výkonov, prác, služieb a plnení predmetu 
tejto Zmluvy realizovaných Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvných subdodávateľov a uhrádzaných 
Dodávateľovi podľa tohto čl. IV bod 2., 3. Zmluvy) (ďalej len „Odmena“) bola Zmluvnými stranami dohodnutá 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) 
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Objednávateľ 
uhradí Dodávateľovi Odmenu za skutočne poskytnuté Odborné činnosti na základe jednotkovej hodinovej sadzby. 

Jednotková hodinová Odmena Dodávateľa za výkon Odborných činností podľa tohto bodu pokrýva aj oprávnené 
a riadne vydokladované náklady a réžie prevádzkového charakteru, vzniknuté Dodávateľovi v súvislosti s plnením 
predmetu tejto Zmluvy, ktorých náhrada nebude uplatnená postupom podľa bodu 2., 3  tohto čl. IV. Zmluvy. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi odmenu za Odborné činnosti vo výške 40,- EUR/hodina (slovom: 
štyridsať EUR) bez DPH výkonu Odbornej činnosti, a to podľa skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti 
za každý príslušný kalendárny mesiac plnenia predmetu tejto Zmluvy.  

6. Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako  aj výdavky a náklady 
Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými 
subdodávateľmi sú špecifikované v prílohách Zmluvy ku každému Projektu jednotlivo tvoriacej jej neoddeliteľnú 
súčasť. 

7. V prípade zmeny sadzby DPH počas doby trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou sa suma 
príslušnej DPH upraví v čase fakturácie primerane zmene sadzby DPH. 

8. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky plnenia predmetu tejto Zmluvy, ktoré budú realizované Dodávateľom 
prostredníctvom plnení jeho zmluvných subdodávateľov a náklady s nimi spojené, budú podliehať súťažným 
procesom podľa ZVO, v prípade, ak v období po uzatvorení tejto Zmluvy dôjde v rámci prípravy Projektu k úprave 
celkových nákladov Projektu v porovnaní s predpokladanými celkovými nákladmi Projektu uvedenými v bode 6 
tejto Zmluvy alebo ak dôjde k predĺženiu doby realizácie Projektu s dôsledkom: 
a) navýšenia refakturovateľných výdavkov a nákladov Dodávateľa podľa bodu 2. alebo 3. tohto článku Zmluvy, 

ktoré vzniknú Dodávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, zaväzuje sa Hlavné mesto uhradiť 
Dodávateľovi vzniknuté výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované 
Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvných subdodávateľov v plnom rozsahu ich oprávneného 
vzniku, a 

b) navýšenia nákladov Dodávateľa krytých Odmenou Dodávateľa podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy, Zmluvné 
strany sa zaväzujú pre taký prípad primerane upraviť Dodatkom k tejto Zmluve Odmenu Dodávateľa podľa 
bodu 4. tohto článku Zmluvy tak, aby rozsah uvedených vzniknutých nákladov Dodávateľa bol v celom 
rozsahu krytý Odmenou Dodávateľa vyplývajúcou zo Zmluvy a predmetného Dodatku. 

9. Dodávateľ je oprávnený v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy zrealizovať prostredníctvom jeho Zamestnancov aj 
časť plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorých realizácia sa predpokladá prostredníctvom plnení jeho zmluvných 
subdodávateľov, a to za predpokladu schopnosti Dodávateľa zrealizovať takéto čiastočné plnenie predmetu tejto 
Zmluvy s nižšími nákladmi pre Hlavné mesto v porovnaní s nákladmi, než aké na základe realizovaného súťažného 
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procesu výberu zmluvného subdodávateľa Dodávateľa vyplývali pre Dodávateľa zo strany subdodávateľa 
s najnižšou ponukovou cenou takéhoto plnenia. V prípade postupu podľa predchádzajúcej vety dôjde k navýšeniu 
celkovej Odmeny Dodávateľa podľa čl. IV. bod 4 Zmluvy o sumu nákladov takéhoto plnenia realizovaného 
Dodávateľom s podmienkami jej úhrady Hlavným mestom Dodávateľovi s primeranou aplikáciou čl. IV bod 5 a čl. 
V bod 5, 6 a 8 tejto Zmluvy. 

 
Článok V. 

Fakturačné a platobné podmienky 

1. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy doporučene 
zaslať Hlavnému mestu príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len 
„banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, 
IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa 
Dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky 
platby, ktoré je Hlavné mesto podľa Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinné hradiť Dodávateľovi, je povinný 
oznámiť Hlavnému mestu bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu 
Zmluvy. 

2. Všetky platby medzi Dodávateľom a Hlavným mestom sa budú uskutočňovať bezhotovostne v mene Eur. 

3. Hlavné mesto sa zaväzuje uhrádzať Odmenu Dodávateľovi za jednotlivé Projekty na základe faktúr, vystavených 
Dodávateľom v súlade s touto Zmluvou na každý Projekt samostatne a doporučene zaslaných Hlavnému mestu. 

4. Pre účely fakturácie Odmeny podľa čl. IV. bod 4 a bod 5 Zmluvy bude Dodávateľ povinný predložiť výkaz plnení 
s uvedením počtu hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti za príslušný kalendárny mesiac so 
stručným súhrnným súpisom poskytnutých Odborných činností na Projekte (ďalej len „Súpis poskytnutých 
služieb“) na mesačnej báze, prípadne iné dokumenty požadované Hlavným mestom (ak sú uvedené v prílohách 
tejto Zmluvy) za každý Projekt samostatne, pričom Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry na úhradu 
Odmeny dňom odsúhlasenia Súpisu poskytnutých služieb Hlavným mestom za každý ukončený kalendárny mesiac 
plnenia tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje odsúhlasiť doručený Súpis poskytnutých služieb Dodávateľom za 
každý ukončený kalendárny mesiac v lehote 5 pracovných dní od jeho doručenia, alebo v uvedenej lehote vzniesť 
vecné námietky, pričom absencia vznesenia námietok v uvedenej lehote sa bude považovať na účely tejto Zmluvy 
za konkludentné odsúhlasenie Súpisu poskytnutých služieb zo strany Hlavného mesta. 

5. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť a doručiť faktúru Hlavnému mestu na úhradu Odmeny podľa čl. IV. bod 4 a bod 5 
Zmluvy do 15-teho dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol Dodávateľom plnený predmet tejto 
Zmluvy (za predpokladu odsúhlasenia Súpisu poskytnutých služieb Hlavným mestom), prípadne neskôr, najneskôr 
však do uplynutia premlčacej doby na úhradu Odmeny podľa čl. IV bod 5 a bod 6 tejto Zmluvy, a to v písomnej 
forme v 3 rovnopisoch a taktiež v elektronickej forme vo formáte MS Excel, pričom prílohou faktúry bude Súpis 
poskytnutých služieb Dodávateľom pre Projekt za príslušný mesiac. 

6. Pre účely fakturácie (refakturácie nákladov, výdavkov a poplatkov ) podľa čl. IV. bod 2 alebo 3 tejto Zmluvy bude 
Dodávateľ povinný predložiť kumulatívny výkaz plnení subdodávateľov za príslušný kalendárny mesiac so 
stručným súhrnným popisom vykonaných činností na mesačnej báze (ďalej len “Výkaz plnení subdodávateľov“) 
(prípadne iné podporné dokumenty, požadované Hlavným mestom, ak sú uvedené v prílohách tejto Zmluvy), 
pričom Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry na úhradu týchto nákladov dňom odsúhlasenia Výkazu 
plnení subdodávateľov Hlavným mestom za každý ukončený kalendárny mesiac plnenia tejto Zmluvy. Hlavné 
mesto sa zaväzuje odsúhlasiť doručený Výkaz plnení subdodávateľov za každý ukončený kalendárny mesiac 
v lehote 15 pracovných dní od jeho doručenia, alebo v uvedenej lehote vzniesť vecné námietky, pričom absencia 
vznesenia námietok v uvedenej lehote sa bude považovať na účely tejto Zmluvy za konkludentné odsúhlasenie 
Výkazu plnení subdodávateľov zo strany Hlavného mesta.  

7. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť a doručiť faktúru na úhradu nákladov, výdavkov a poplatkov  podľa čl. IV. bod 2 
a 3 tejto Zmluvy do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol Dodávateľom prostredníctvom 
subdodávateľa plnený predmet tejto Zmluvy (za predpokladu odsúhlasenia Výkazu plnení subdodávateľov 
Hlavným mestom postupom podľa tejto Zmluvy), prípadne neskôr, najneskôr však do uplynutia premlčacej doby na 
úhradu nákladov, výdavkov a poplatkov podľa čl. IV bod 2 a 3 tejto Zmluvy, a to v písomnej forme v 3 rovnopisoch 
a taktiež v elektronickej forme vo formáte MS Excel, pričom prílohou faktúry bude výkaz plnení subdodávateľov za 
príslušný mesiac. Obdobne bude postupovať Dodávateľ pri fakturácii nákladov podľa článku IV bod 4 Zmluvy. 

8. Súpis poskytnutých služieb bude obsahovať: 
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a) popis vykonávaných činností pri poskytovaní služby počas príslušného mesiaca s identifikáciou Projektu 
s uvedením počtu hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti za príslušný kalendárny 
mesiac; 

b) iné dokumenty požadované Hlavným mestom (ak sú uvedené v prílohách tejto Zmluvy k Projektu); a 
c) vlastnoručný podpis osoby, resp. osôb, oprávnených konať v mene Dodávateľa, ktorými sa potvrdzuje 

úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených údajov. 

9. Výkaz plnení subdodávateľov bude obsahovať: 
a) označenie subdodávateľa meno/názov, sídlo a príslušné identifikačné údaje; 
b) označenia, počet dní a dennú sadzbu/hodinovú sadzbu/inú formu odmeňovania (v prípade ak sa aplikuje) 

poskytovania služby prostredníctvom subdodávateľa a identifikáciu Projektu; 
c) popis vykonávaných činností týmto expertom pri poskytovaní služby; 
d) iné dokumenty, požadované Hlavným mestom definované v prílohách tejto Zmluvy; 
e) celkovú cenu služby, poskytnutú prostredníctvom tohto experta subdodávateľa za fakturačné obdobie; a 
f)          vlastnoručný podpis osoby, resp. osôb, oprávnených konať v mene Dodávateľa, ktorými sa potvrdzuje 

úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených údajov. 

10. Deň dodania plnenia sa určí v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

11. Peňažný záväzok sa na účely tejto Zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma pripísaná na 
bankový účet Dodávateľovi.  

12. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a prílohy uvedené v tomto článku Zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, alebo ak faktúra bude 
obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, Hlavné mesto je oprávnené takúto faktúru vrátiť spolu 
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom, nasledujúcim po dni doporučeného doručenia faktúry 
Hlavnému mestu, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými 
v príslušných prílohách. 

13. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia spolu s prílohami Hlavnému Mestu.  
 

Článok VI. 
Práva duševného a priemyselného vlastníctva 

1. K všetkým predmetom práv duševného vlastníctva nadobudnutým pri plnení Zmluvy bude mať Hlavné mesto 
príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike. 

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ bezodplatne poskytuje 
Objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na Odborné činnosti, ktorú je Objednávateľ 
oprávnený, nie však  povinný využiť.  

3. Súčasne s odovzdaním Odborných činností (príp. dňom podpisu preberacieho protokolu Objednávateľom, ak sa 
preberací protokol spisuje) Dodávajúci udeľuje touto Zmluvou Objednávateľovi súhlas na používanie akéhokoľvek 
a každého plnenia, ktoré je súčasťou Odborných činností a spĺňa znaky diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) (ďalej len „Dielo“). Objednávateľ je oprávnený voľne 
používať každé Dielo na účely predmetu svojej činnosti, a to vrátane akejkoľvek modifikácie Diela, vrátane 
zdrojového kódu k Dielu, a ďalších práv duševného vlastníctva tretích strán obsiahnutých v Diele. Objednávateľ je 
v zmysle vyššie uvedeného oprávnený o. i. Dielo rozmnožovať, spracovávať, upravovať, vyhotovovať preklad zo 
strojového kódu do zdrojového kódu, voľne modifikovať, vykonať migráciu dát z Diela a adaptovať Dielo podľa 
svojej potreby sama, ako aj prostredníctvom tretích osôb. Za týmto účelom si Zmluvné strany dohadujú tento 
článok Zmluvy (ďalej aj ako „Licenčná zmluva“). 

4. Dodávateľ Licenčnou zmluvou udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu v zmysle bodu 1. Licenčnej zmluvy pre 
každé Dielo 
a) v neobmedzenom územnom a v neobmedzenom vecnom rozsahu; 
b) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k Dielu podľa ustanovenia ust. § 32 Autorského 

zákona (nezávisle od platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy a/alebo tejto Zmluvy) (ďalej len „Licencia“). 
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Dodávateľ sa sám zdrží akéhokoľvek použitia Diela s výnimkou prípadov použitia Diela súvisiaceho s realizáciou 
Projektu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa podľa Licenčnej zmluvy udelí výhradná licencia, 
Objednávateľ nie je povinný využívať výhradnú Licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu. 

5. Objednávateľ je oprávnený odplatne alebo bezodplatne udeliť súhlas na ďalšie použitie Diela (ďalej len 
„Sublicencia“) v rozsahu Licencie udelenej podľa Licenčnej zmluvy akejkoľvek tretej osobe, ako aj odplatne alebo 
bezodplatne postúpiť Licenciu udelenú mu Licenčnou zmluvou na akúkoľvek tretiu osobu, na čo Dodávateľ udeľuje 
Objednávateľovi podpisom tejto Zmluvy svoj súhlas. 

6. Licenčné poplatky za akúkoľvek dispozíciu s Dielom v rozsahu podľa tohto článku Zmluvy, vrátane odmeny za 
každé ďalšie použitie Diela, sú oprávnenými výdavkami Dodávateľa, ktorý si ich uplatní u Objednávateľa.  

7. Dodávateľ zodpovedá za to, že v prípade, ak pri vytvorení Diela použije diela, ku ktorým majú autorské alebo iné 
práva tretie osoby, je oprávnený tieto diela použiť a ako súčasť Odborných činností Objednávateľovi dodať, ako aj 
mu poskytnúť k týmto dielam práva.  

8. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vytvorenie Diela len také diela, ktoré bude Objednávateľ oprávnený používať v 
rozsahu definovanom v Licenčnej zmluve a pre účely, pre ktoré od Dodávateľa dodanie Odborných činností 
požaduje, o čom je Dodávateľ oboznámený. 

9. V prípade, že Dodávateľ zistí pri vytvorení Diela, že je nutné použiť dielo, ku ktorému vykonáva majetkové práva 
tretia strana, a pre ktoré Dodávateľ nevie zabezpečiť oprávnenie Objednávateľa používať predmetné dielo 
v rozsahu definovanom v  Licenčnej zmluve, je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu 
písomne informovať Objednávateľa. V takomto prípade je Dodávateľ povinný spolu s predmetnou informáciou 
zaslať Objednávateľovi aj: 
a) rozsah a podmienky (vrátane finančných podmienok) oprávnenia, ktorý je schopný zabezpečiť pre dané 

dielo; a/alebo 
b) návrh náhradného riešenia.  

10. Objednávateľ je v takomto prípade a na základe predmetnej informácie oprávnený: 
a) súhlasiť s ponúknutým oprávnením, pričom v takomto prípade pre dané dielo Zmluvné strany uzavrú 

individuálnu licenčnú zmluvu; alebo 
b) súhlasiť s ponúknutým oprávnením a uzavrieť samostatnú licenčnú zmluvu priamo s treťou stranou, ktorá 

vykonáva majetkové práva k predmetnému dielu, pričom Dodávateľ sa zaväzuje znížiť cenu za predmetné 
Odborné činnosti primerane prihliadajúc na skutočnosť, že Odborné činnosti dodá bez potrebného 
oprávnenia (t. j. minimálne v rozsahu ceny pre získanie potrebného oprávnenia, ako aj súvisiacich nákladov 
spojených so získaním predmetného oprávnenia); alebo 

c) súhlasiť s náhradným riešením; alebo  
d) nesúhlasiť s ponukou Dodávateľa; alebo 
e) odstúpiť od Zmluvy v časti Projektu, ktorý sa stal nerealizovateľný bez právnych vád.  

11. Dodávateľ je počas rozhodnutia Objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy oprávnený realizovať Odborné činnosti 
len v takom rozsahu, v akom nie je nutné použiť dielo, ku ktorému vykonáva majetkové práva tretia strana. Riziko 
omeškania s dodaním Odborných činností z dôvodu nutnosti použitia diela, ku ktorému vykonáva majetkové práva 
tretia strana, a pre ktoré Dodávateľ nevie zabezpečiť Licenciu, znáša Dodávateľ. To neplatí, ak Dodávateľ 
postupoval s odbornou starostlivosťou, alebo ak Dodávateľ o nutnosti použitia takéhoto diela vedel Objednávateľa 
notifikoval a Objednávateľ s použitím takéhoto diela súhlasil.  

12. V prípade, že v súvislosti s poskytovaním Odborných činností Dodávateľom podľa tejto Zmluvy vznikne akékoľvek 
ďalšie dielo v zmysle Autorského zákona, udeľuje Dodávateľ Zmluvou Objednávateľovi súhlas na jeho používanie v 
rozsahu Licencie, vrátane práva udeľovať Sublicencie vo vzťahu k dielu, či postúpiť tretej strane, na čo Dodávateľ 
udeľuje Objednávateľovi podpisom tejto Zmluvy svoj súhlas. Akékoľvek licenčné poplatky sú zahrnuté v cene 
Odborných činností, pri ktorých vznikli. 

13. Všetky práva podľa Licenčnej zmluvy platia primerane aj pre časti, resp. modifikácie Odborných činností v rozsahu 
definovanom týmto článkom Zmluvy. 

14. Dodávateľ týmto záväzne vyhlasuje, že plnením Odborných činností podľa tejto Zmluvy neporušuje žiadne práva 
tretích osôb. Ak by sa toto vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé, zaväzuje sa Dodávateľ nahradiť Objednávateľovi 
všetky náklady a/alebo škody vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb (všetky práva k 
vynálezom, patentom, dizajnu, autorských práv, ochranných známok, obchodných mien, názvov internetových 
domén, e-mailových adries, práv k databáze , obchodných tajomstiev, know-how, a to bez ohľadu na to, či sú tieto 
zapísané (vrátane všetkých žiadostí o ich zápis) alebo nie, ako aj vrátane všetkých ostatných práv duševného 
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vlastníctva ľubovoľného druhu, ktoré sú vymožiteľné na ľubovoľnom mieste pri plnení podľa tejto Zmluvy). Okrem 
toho je Dodávateľ v rámci možností povinný zabezpečiť obhajobu proti nárokom voči Objednávateľovi z titulu 
porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré môžu byť vznesené v súvislosti s poskytovaním Odborných činností 
podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Dodávateľa bezodkladne o každom takomto nároku a 
pokiaľ to bude možné, udelí Dodávateľovi splnomocnenie, aby viedol a urovnal všetky takéto spory. Dodávateľ sa 
zaväzuje znášať všetky oprávnene vynaložené náklady, ktoré bude Objednávateľ povinný zaplatiť na základe 
právoplatného rozsudku konštatujúceho porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb.   

15. Ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozsudku zabránené, aby využíval Odborné činnosti v 
dohodnutom rozsahu, Dodávateľ je povinný (v závislosti od rozhodnutia Objednávateľa) získať pre Objednávateľa 
právo naďalej využívať Odborné činnosti, prípadne bude povinný nahradiť, vymeniť alebo zmeniť Odborné činnosti 
podľa tejto Zmluvy tak, aby Odborné činnosti neporušovali práva duševného vlastníctva, a aby Objednávateľovi 
ostali zachované práva z tejto Zmluvy. 

 
Článok VII. 

Doba trvania a ukončenie Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu prípravy Projektov  uvedených v prílohách tejto Zmluvy a to do doby zabezpečenia 
technicko-ekonomickej štúdie pre jednotlivý Projekt a/alebo inej dokumentácie slúžiacej ako podklad pre prípravu 
zadania na obstaranie projektovej dokumentácie pre  územné rozhodnutie pre Projekt. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy založené touto Zmluvou sa ukončia: 
a) primárne splnením záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy pre Projekty uvedené v Prílohách tejto 

Zmluvy ; 
b) písomnou dohodou Zmluvných strán; alebo 
c) odstúpením Zmluvnej strany od Zmluvy; 
d) výpoveďou zo strany Hlavného mesta bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť 

prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení písomnej výpovede Dodávateľovi. 

3. Hlavé mesto je oprávnené od Zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:  
a) ak Dodávateľ podstatne porušuje povinnosti uvedené v tejto Zmluve a neodstráni neplnenie povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej jej Hlavným mestom k náprave, 
ktorá však nemôže byť kratšia ako 60 dní; 

b) ak Dodávateľ neposkytuje Hlavnému mestu ani v dodatočne písomne určenej primeranej lehote potrebnú 
súčinnosť na základe písomnej výzvy Hlavného mesta; 

c) ak sa realizácia Projektu Dodávateľom bude Hlavnému mestu javiť ako nehospodárna alebo neúčelná; 
d) z dôvodu uvedeného v bode 12 a) tohto článku Zmluvy, 
e) ak je Dodávateľ v likvidácii, podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie 

reštrukturalizácie, alebo ak bol vyhlásený konkurz na Dodávateľa. 

4. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak Hlavné mesto je v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov voči 
Dodávateľovi o viac ako 60 dní alebo ak je Hlavné mesto v omeškaní s plnením svojej inej právnej povinnosti 
vyplývajúcej z tejto Zmluvy a neodstráni neplnenie tejto povinnosti ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej 
jej Dodávateľom k náprave, ktorá však nemôže byť kratšia ako 30 dní. 
 

5. V prípade, ak dôvod pre odstúpenie od Zmluvy podľa Článku VII. bodu 3. alebo 4. Zmluvy je daný iba vo vzťahu 
k niektorému z Projektov, je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy iba čiastočne (vo vzťahu k Projektu, pri 
realizácii ktorého existuje dôvod na odstúpenie od Zmluvy). 

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa Článku VII. bodu 3. alebo 4. Zmluvy je Dodávateľ oprávnený si ponechať 
všetky finančné plnenia poskytnuté Hlavným mestom za riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy v období pred dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strany, pričom Dodávateľ má právo na úhradu všetkých nárokov, ktoré mu vznikli 
na základe Zmluvy ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa Článku VII. 
bodu 3. alebo 4. Zmluvy si Hlavné mesto ponechá všetky plnenia predmetu tejto Zmluvy riadne poskytnuté 
Dodávateľom (alebo jeho subdodávateľmi) v období pred dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strany. Zmluvné 
strany vylučujú aplikáciu § 351 ods. 2 ObZ na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou. Zmluvné strany vylučujú 
aplikáciu § 574 ods. 1 až 3 ObZ na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou. 

7. Ustanovenia čl. VII. bod 6 Zmluvy budú zaväzovať Zmluvné strany aj po odstúpení od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo 
Zmluvných strán.  
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8. Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od Zmluvy vykoná Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na 
okamžité a riadne ukončenie plnenia predmetu tejto Zmluvy tak, aby Hlavnému mestu nevznikla žiadna škoda.  

9. Účinkami odstúpenia od tejto Zmluvy zanikajú splnomocnenia udelené Dodávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

10. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom 
Zmluvnej strany, resp. splnomocneným zástupcom, pričom plná moc je súčasťou listiny odstúpenia. 

11. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Nadobudnutím 
účinnosti odstúpenia táto Zmluva zaniká.  

12. Oznámenie o odstúpení sa doručuje na adresu Zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa 
považuje deň prevzatia oznámenia o odstúpení alebo odmietnutie prevzatia oznámenia o odstúpenia alebo 
márnym uplynutím lehoty na prevzatie zásielky, uloženej na poštovom úrade. 

13. Dodávateľ je povinný, v nadväznosti na Článok III. bod. 18 Zmluvy, pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať 
ustanovenia zákona o RPVS. Hlavné mesto je v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa prvej vety tohto 
odseku Zmluvy alebo v prípade porušenia povinnosti subdodávateľa Dodávateľa byť zapísaný v registri alebo v 
prípade výmazu subdodávateľa z registra počas trvania Zmluvy, oprávnené: 
a) odstúpiť od Zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zákona o RPVS, alebo 
b) pozastaviť úhrady svojich záväzkov voči Spoločnosti do okamihu odstránenia porušovania povinnosti  

vyplývajúcich zo zákona o RPVS. 
 
 

Článok VIII. 
Písomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami 

1. Všetka písomná komunikácia medzi Hlavným mestom a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku. 

2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi Hlavným mestom a Dodávateľom týkajúca sa tejto Zmluvy sa musí 
uskutočňovať prostredníctvom pošty, e-mailu alebo kuriéra. 

3. Za prvé kontaktné osoby si Zmluvné strany určili: 
a) za Objednávateľa: Ing. Zuzana Šebestová, zuzana.sebestova@bratislava.sk, +421 911 903 931 
b) za Dodávateľa: Ing. Marián Čief, marian.cief@metroba.sk, +421 948 199 134 

4. Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou 
zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej 
zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, z dôvodov: 
adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnuteľný, adresát požiadal o 
doposlanie, nedostatočná adresa. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, 
v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala. 

5. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby 
požadované na základe uzatvorenej zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme. 

6. Všetky ústne pokyny Hlavného mesta alebo ústne nariadenia Hlavného mesta sa musia potvrdiť v písomnej 
(elektronickej) forme v lehote troch (3) pracovných dní. 

 
Článok IX. 

Dôverné informácie a mlčanlivosť 

1. Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s plnením Zmluvy ako s 
dokumentmi a informáciami dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hlavného mesta nesmie 
zverejňovať žiadne podrobnosti Zmluvy, dokumenty alebo informácie, s výnimkou prípadov, ak to je nevyhnutné na 
účely plnenia tejto Zmluvy alebo nadobudnutie jej účinnosti. V prípade sporu ohľadom potreby akéhokoľvek 
zverejnenia Zmluvy na účely jej plnenia je rozhodnutie Hlavného mesta záväzné. 

2. Pod pojmom „Dôverná informácia“ sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá nie je verejne prístupná a ktorú 
Zmluvná strana poskytujúca dôvernú informáciu (ďalej len „Poskytovateľ“) označí za dôvernú, okrem tej, ktorá sa 
stane alebo stala verejne prístupnou inak ako neoprávnenou manipuláciou Zmluvnou stranou, ktorá sa 
oboznamuje s dôvernou informáciou (ďalej len „Prijímateľ“). 

 

mailto:zuzana.sebestova@bratislava.sk
mailto:marian.cief@metroba.sk
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3. Dôverné informácie môžu byť poskytnuté vo verbálnej (telefonát, rozhovor), písomnej (zadanie, pripomienkovanie) 
alebo elektronickej forme (email, textový editor, zdrojový kód). 

4. Prijímateľ je oprávnený použiť dôverné informácie výlučne na účely plnenia tejto zmluvy. Po skončení plnenia 
predmetu tejto zmluvy je povinný zdržať sa použitia dôverných informácií na akýkoľvek iný účel. 

5. Prijímateľ je povinný zdržať sa neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami. 

6. V prípade neoprávnenej manipulácie s dôvernými informácie Príjemcom vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom (tisíc) eur) za každý jednotlivý prípade neoprávnenej manipulácie. Nárok na 

náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

7. Prijímateľ môže poskytnúť dôverné informácie tretím osobám iba v nevyhnutnom rozsahu, výlučne na účely plnenia 
tejto zmluvy a len so súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s dôvernými 
informáciami treťou osobou. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe je Prijímateľ povinný bezodkladne 
oznámiť Poskytovateľovi. 

8. Bez súhlasu Poskytovateľa je Prijímateľ oprávnený poskytnúť dôverné informácie len v prípadoch a v rozsahu 
určených zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

9. Prijímateľ je povinný prijať a dodržiavať také technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu 
dôverných informácií, ktoré mu boli alebo mu budú poskytnuté, alebo sprístupnené, aby bolo účinne zabránené 
pred neoprávnenou manipuláciou s dôvernými informáciami. 

10. Prijímateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie sa s povinnosťami podľa tejto zmluvy tretie osoby, ktorým poskytne 
dôverné informácie.  

 
Článok X. 

Vyššia moc 

1. Žiadna zo Zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto 
záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnými 
stranami. 

2. Pojem „vyššia moc“ v tejto Zmluve znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť: 
a) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany; 
b) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy; 
c) ktorej sa po jej vzniku, dotknutá strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
d) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej Zmluvnej strane. 

3. Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na 
odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Dodávateľ má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie 
na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci. 

4. Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo vypovedanie alebo odstúpenie od Zmluvy Hlavým mestom  z 
dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené plnenie alebo iná neschopnosť plniť si 
svoje zmluvné záväzky je spôsobená skutočnosťou vyššej moci. Rovnako, nehľadiac na ustanovenia článku V. 
Zmluvy, nevznikne Hlavnému mestu povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a Hlavné mesto nie je 
zodpovedné za neplnenie Zmluvy alebo výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodu 
omeškania s jej plnením zo strany Hlavného mesta, ak a pokiaľ oneskorenie Hlavného mesta alebo jeho iná 
neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy bolo spôsobené skutočnosťou vyššej moci. 

5. Ak sa jedna zo Zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej 
záväzkov, oznámi to druhej Zmluvnej strane, pričom uvedie podrobnosti o povahe daných okolností, 
predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto okolností s uvedením rozsahu alternatívnych 
prostriedkov. 

6. Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 120 kalendárnych dní, nehľadiac na predĺženie času 
poskytnutia služby, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu dohodnúť, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je 
oprávnená do 30 dní po uplynutí vyššie uvedenej 120 dňovej lehoty doporučene doručiť do sídla druhej Zmluvnej 
strany odstúpenie od Zmluvy. 

7. V nadväznosti na infekčné ochorenie COVID-19 a pretrvávajúcu nestabilnú epidemiologickú situáciu v SR v čase 
uzatvorenia tejto Zmluvy súvisiacu s týmto ochorením,  Zmluvné strany budú považovať na účely tejto Zmluvy za 
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okolnosti vyššej moci aj akékoľvek prekážky plnenia predmetu tejto Zmluvy Dodávateľom vzniknuté po uzatvorení 
tejto Zmluvy v súvislosti s uvedeným ochorením alebo jeho prípadnými neskoršími vývojovými modifikáciami 
vyplývajúce z rozhodnutí, nariadení, opatrení orgánov verejnej moci, vyhlášok ÚVZ SR alebo vyplývajúce 
z právnych predpisov, alebo vyplývajúce z infikovania ochorením COVID-19 alebo jeho prípadnými neskoršími 
vývojovými modifikáciami zamestnancov Dodávateľa alebo jeho subdodávateľa a z toho vyplývajúcimi 
obmedzeniami ich činnosti v rozsahu predstavujúcom prekážky plnenia predmetu tejto Zmluvy. 

 
Článok XI.  

Sankcie, zodpovednosť za vady a náhrada škody 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Odborné činnosti riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto 
Zmluve a v súlade s platnou legislatívou. 

2. V prípade, ak Hlavnému mestu vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 
daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený započítať 
s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči  tomu ktorému Dodávateľovi a to aj z iného existujúceho alebo 
budúceho zmluvného vzťahu. 

3. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa podľa článku III. bod. 17. tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé 
a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená 
sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi 
a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane. 

4. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá vznikne Hlavnému 
mestu porušením dohodnutých zmluvných povinností Dodávateľom. 

5. Dodávateľ je povinný postupovať pri vykonávaní Odborných činností s odbornou starostlivosťou. Činnosť na ktorú 
sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov Hlavného mesta (ktoré musia byť v súlade s platnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami STN EN) a v súlade s jeho záujmami, ktoré Dodávateľ pozná 
alebo musí poznať. V prípade, ak pokyny Hlavného mesta budú v rozpore s platnými všeobecne záväznými 
predpismi alebo normami STN EN je Dodávateľ povinný o tom Hlavné mesto písomne informovať. 

6. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Hlavného mesta, ak ani 
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť Hlavné mesto 
upozornil a Hlavné mesto na ich použití trvalo.  

7. Dodávateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Hlavného mesta na výkon Odbornej činnosti. Dodávateľ 
zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Hlavnému mestu v súvislosti s výkonom Odbornej činnosti, ak Odborná činnosť 
nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas. 

8. Práva Zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto Zmluvou riadia príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 
Článok XII.  

Záverečné ustanovenia 

1. Na riešenie sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy,  jej aplikácie a nárokov z nich, ak sa ich nepodarí 
urovnať iným spôsobom, sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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. 

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.  

4. Zmluva sa môže meniť len písomným očíslovaným dodatkom k Zmluve po vzájomnej dohode Zmluvných strán 
alebo ak to bude vyplývať zo zmeny či doplnkov všeobecne záväzných právnych noriem vzťahujúcich sa na 
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plnenie tejto Zmluvy. Pre platnosť dodatku platí jeho podpis zástupcami Zmluvných strán a účinnosť jeho 
zverejnenie na webovom sídle Hlavného mesta. 

5. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy sčasti alebo celkom neplatné alebo stratí účinnosť v dôsledku 
legislatívnych zmien na území Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 
Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia, resp. chýbajúceho ustanovenia Zmluvy vyvolaného legislatívnymi 
zmenami na území Slovenskej republiky, Zmluvné strany sa zaväzujú ho nahradiť ustanovením platným 
zodpovedajúcemu zmyslu a účelu tejto Zmluvy, neúčinného ustanovenia a obsahovo najpodobnejším ustanovením 
tak, aby nebolo ohrozené plnenie Zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

6. Ak sa v ustanoveniach tejto Zmluvy vrátane jej príloh používa pojem Zmluva a ak to neodporuje obsahu a účelu 
príslušného ustanovenia, myslí sa tým Zmluva vrátane všetkých jej príloh. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy obdrží 
Objednávateľ a dva (2) rovnopisy Dodávateľ. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili a porozumeli mu, túto uzatvorili slobodne a vážne, 
že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom Zmluvy potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Miestna cesta  R13 Račianska radiála v úseku Kollárovo námestie – Račianske námestie 

Príloha č. 2:  Miestna cesta R55 Ivánska cesta v úseku Trnavská cesta (žel. Priecestie) – ulica Galvaniho 

Príloha č. 3: Miestna cesta O5  5. okruh križovatka Patrónka – Stromová ulica 

Príloha č. 4: Miestna cesta O5  5. okruh na ul. Mlynská dolina v úseku Botanická ulica - Patrónka 

 
             

      
V Bratislave dňa:      V Bratislave dňa:  
 
Objednávateľ:      Dodávateľ: 
Hlavné mesto SR Bratislava    METRO Bratislava a.s.     
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
                 Ing. Tatiana Kratochvílová,                 JUDr. Zuzana Kolláriková,  
    1. námestníčka primátora                              predsedníčka predstavenstva   
              
 
  
 
       _____________________________________ 
        Ing. arch. Michala Kozáková, 
                           členka predstavenstva 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Petrovič&MENO=Drahan&SID=0&T=f0&R=0


Príloha č.1  

R13 Račianska radiála (ďalej len „Projekt“) 
 

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY 
 

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie technicko - ekonomickej štúdie / štúdie uskutočniteľnosti projektu. 

Štúdia bude reflektovať na technické, ekonomické a environmentálne výhodné riešenie v požadovaných parametroch, 

vyhovujúcich súčasným nárokom na cyklistickú dopravu. Hlavným účelom štúdie je posúdiť a vyhodnotiť 

uskutočniteľnosť projektu a navrhnúť alternatívne riešenia, nutné na vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy R13 od úseku 

Kollárového námestia v Mestskej časti Bratislava – Staré mesto, cez ulicu Radlinského až po Račianske  mýto 

v Mestskej časti Bratislava - Nové mesto, (t. j. vrátane prejazdu cez križovatky na začiatku a konci úseku) v dĺžke cca. 

1,2 km. Trasovanie bude riešené v čo najväčšej miere na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislava. 

Predmetom projektu je vytvorenie komfortnej a bezpečnej samostatnej(segregovanej) cyklistickej komunikácie 

v nadväznosti na všetky okolité cyklotrasy. Prejazd automobilovej dopravy  bude zabezpečený obojsmerne. Technická 

štúdia bude zahŕňať logické napojenie na existujúce cyklistické komunikácie v území (možnosti odbočenia a pripojenia) 

v kontexte peších trás, električkových tratí, cestných komunikácií, zastávok MHD a zelenej infraštruktúre.  

 
Rozsah stavby:  
celková dĺžka úseku           cca 1200 m 

šírka cyklistickej komunikácie                  3 m  

 
 

2.  CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU  PODĽA Článku IV. bod 6 Zmluvy  
 
Celkové predpokladané  náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako  aj výdavky a náklady 
Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými 
subdodávateľmi predstavuje sumu 27 040,- EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícštyridsať eur).    
 

 

Popis 
Komplexné projektové 
riadenie   
Počet hod. x hod. sadzba 

Vypracovanie  TEŠ                      
/projekčná činnosť/ 

Subdodávky Spolu (eur) 

cyklistická 
komunikácia 190 x 40 = 7 600 € 8 850 € 10 590 € 27 040 € 

 
 

 

 



Príloha č.2  

R55 cyklotrasa na Ivánskej ceste v úseku Trnavská cesta                           ( žel. 

Priecestie) – Galvaniho  (ďalej len „Projekt“) 

 

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY 
 

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie technicko - ekonomickej štúdie / štúdie uskutočniteľnosti projektu. 

Štúdia bude reflektovať na technické, ekonomické a environmentálne výhodné riešenie v požadovaných parametroch, 

vyhovujúcich súčasným nárokom na cyklistickú dopravu. Hlavným účelom štúdie je posúdiť a vyhodnotiť 

uskutočniteľnosť projektu a navrhnúť alternatívne riešenia, nutné na vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy R55 Letisková 

radiála, na Ivánskej ceste v úseku Trnavská cesta (žel. Priecestie) – Galvaniho v Mestskej časti Ružinov.  Jedná sa 

o úsek o približnej dĺžke 0,69 Km. Úsek začína tesne za železničným priecestím a napája sa na projekt rekonštruovanej 

križovatky (HMBA) a rekonštruovaného priecestia (ŽSR) a končí za križovatkou Galvaniho x Ivánska cesta v kvadrante 

OC Avion pričom sa spája aj s kvadrantom OLO. 

Cieľom projektu je vytvorenie  variantného riešenia, Jeden z variantov bude riešený ako bezpečná samostatná 

(segregovaná) cyklotrasa Návrh musí počítať s komplexným redizajnom križovatiek i uličného profilu komunikácií, s 

komfortnými prejazdami cyklistických komunikácií cez križovatky s prednosťou v jazde na hlavnej ulici, rekonfiguráciou 

a úpravou priestorov okolo zastávok MHD, chodníkov a prípadne tiež paralelných komunikácií, ktoré aktuálne slúžia na 

parkovanie motorových vozidiel. Technická štúdia bude zahŕňať logické napojenie na existujúce cyklistické komunikácie 

v území.  

Rozsah stavby:  
celková dĺžka úseku           cca 698 m 

šírka cyklistickej komunikácie                  3,5 m  

šírka chodníka                                                   2,5 m  

 

Farebné a materiálové riešenie: 

Cyklistické komunikácie v asfalte, farebne odlíšené od povrchov chodníkov pre peších, v závislosti od špecifikácie 

schválenej Metropolitným inštitútom Bratislavy.  

 

2.  CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU  PODĽA Článku IV. bod 6 Zmluvy  
 
Celkové predpokladané  náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako  aj výdavky a náklady 
Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými 
subdodávateľmi predstavuje sumu 46 950,- EUR (slovom: štyridsaťšesťtisícdeväťstopäťdesiat eur).    
 
 

Popis 
Komplexné projektové riadenie   
Počet hod. x hod. sadzba 

Vypracovanie               
TEŠ                      
/projekčná činnosť/ 

Subdodávky Spolu (eur) 

cyklistická 
komunikácia  200 x 40 = 8 000 € 9 100 € 29 850 € 46 950 € 

 
 

 
 

 
 



Príloha č.3  

O5 5. okruh križovatka Patrónka – Stromová ulica (ďalej len „Projekt“) 

 

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY 
 

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie technicko - ekonomickej štúdie / štúdie uskutočniteľnosti projektu. 

Štúdia bude reflektovať na technické, ekonomické a environmentálne výhodné riešenie v požadovaných parametroch, 

vyhovujúcich súčasným nárokom na cyklistickú dopravu. Hlavným účelom štúdie je posúdiť a vyhodnotiť 

uskutočniteľnosť projektu a navrhnúť alternatívne riešenia, nutné na vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy O5 5. okruh, 

úsek Patrónka - Stromová v Mestskej časti Nové Mesto.  Jedná sa o úsek o približnej dĺžke 1,72 km. Úsek prebieha 

paralelne pozdĺž Pražskej ulice na Limbovej, Ďumbierskej, Opavskej, Pražskej a Jaskovom rade. Riešenie bude 

variantné. Jeden variant bude riešený ako samostatná cyklistická komunikácia.  

Cieľom projektu je vytvorenie komfortnej a bezpečnej trasy mimo cesty II/572. Prejazd musí byť zabezpečený 

obojsmerne. Projekt bude zahŕňať logické napojenie na existujúce cyklistické komunikácie v území (t. j. možnosti 

odbočenia a pripojenia na ulicu Brnianska /pri zastávke Dubová/ a v križovatkách Limbová – Ďumbierska, Limbová - Pri 

Suchom mlyne a Patrónka) v kontexte peších trás, cestných komunikácií, zastávok MHD a zelenej 

infraštruktúry.  V úseku Patrónka – Ďumbierska sa počíta s dvomi jednosmernými cyklistickými 

komunikáciami alebo jednou obojsmernou cyklistickou komunikáciou.  

Rozsah stavby:  
celková dĺžka úseku           cca 1720 m 

šírka cyklistickej komunikácie                  3,5 m  

šírka chodníka                                                   2,5 m  

 

Farebné a materiálové riešenie: 

Cyklistické komunikácie v asfalte, farebne odlíšené od povrchov chodníkov pre peších, v závislosti od špecifikácie 

schválenej Metropolitným inštitútom Bratislavy/ Hlavným mestom SR Bratislava.  

 

2.  CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU  PODĽA Článku IV. bod 6 Zmluvy  
 

Celkové predpokladané  náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako  aj výdavky a náklady 
Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými 
subdodávateľmi predstavuje sumu 37 650,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisícšesťstopäťdesiat eur).    
 

Popis 

Komplexné projektové 

riadenie   

Počet hod. x hod. sadzba 

Vypracovanie               TEŠ                      

/projekčná činnosť/ 
Subdodávky Spolu (eur) 

cyklistická 

komunikácia  250 x 40 = 10 000 € 10 900 € 16 750 € 37 650 € 

 
 

 
 

 
 

 
 



Príloha č.4  

O5 5. okruh, úsek Botanická - Patrónka (ďalej len „Projekt“) 

 

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY 
 

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie technicko – ekonomickej štúdie / štúdie uskutočniteľnosti projektu. 
Štúdia bude reflektovať na technické, ekonomické a environmentálne výhodné riešenie v požadovaných parametroch, 
vyhovujúcich súčasným nárokom na cyklistickú dopravu. Hlavným účelom štúdie je posúdiť a vyhodnotiť 
uskutočniteľnosť projektu a navrhnúť alternatívne riešenia, nutné na vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy O5 5. okruh 
v Mlynskej doline, je uvažovaný ako samostatná cyklistická komunikácia a/alebo spoločná cestička pre chodcov a 
cyklistov.  Jedná sa o úsek o približnej dĺžke 3,2 km.  

Cieľom projektu je vytvorenie variantného riešenia, z čoho jeden variant je riešený ako samostatná cyklistická 
komunikácia v nadväznosti na všetky okolité cyklotrasy. Prejazd musí byť zabezpečený obojsmerne. Projekt bude 
zahŕňať logické napojenie na existujúce cyklistické komunikácie v území (t.j. možnosti odbočenia a pripojenia na ulicu 
Staré grunty) v kontexte peších trás, cestných komunikácií, zastávok MHD a zelenej infraštruktúry.  V úseku Patrónka – 
Staré grunty sa počíta s rekonštrukciou existujúcich chodníkov a spoločných cestičiek pre chodcov a cyklistov. 
Predmetom Štúdie bude posúdiť potrebu prestavby križovatiek pozdĺž trasy, ktoré nevyhovujú prejazdu bicyklov (napr. 
pri Kauflande). V úseku Botanická – Staré grunty sa počíta so samostatnou cyklistickou komunikáciou po účelovej 
komunikácií popri diaľnici a spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov na západnej strane ulice Mlynská dolina. 

Rozsah stavby:  
celková dĺžka úseku           cca 3200 m 

šírka cyklistickej komunikácie                  3,5 m  

šírka chodníka                                                   2,5 m  

 

Farebné a materiálové riešenie: 

Cyklistické komunikácie v asfalte, farebne odlíšené od povrchov chodníkov pre peších, v závislosti od špecifikácie 

schválenej Metropolitným inštitútom Bratislavy.  

 
 

2.  CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU  PODĽA Článku IV. bod 6 Zmluvy  
 
Celkové predpokladané  náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako  aj výdavky a náklady 

Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými 

subdodávateľmi predstavuje sumu 37 660,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisícšesťstošesťdesiat eur).    

 

Popis 

Komplexné projektové 

riadenie   

Počet hod. x hod. sadzba 

Vypracovanie 

 TEŠ                       

/projekčná činnosť/ 

Subdodávky Spolu (eur) 

cyklistická 
komunikácia      250 X 40 = 10 000 €          10 160 € 17 500 € 37 660  € 

 
 

 
 

 
 


