
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE CYKLOTRASY 
ZÁTIŠIE  

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
 

Zmluvné strany: 
 
Názov:    Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
Sídlo:    Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
IČO:   00 603 317 
Banka:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK03 5600 0000 0018 0034 9037 
Zastúpený:  Mgr. Rudolf Kusý, starosta 
(ďalej „Prijímateľ a/alebo MČ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  Lakeside Office 1, a.s. 
Sídlo:    Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 
IČO:   35 889 063 
IČ DPH:  SK2021836597 
Zápis:     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
   3349/B 
Štatutárny orgán: Ing. Martina Zacharová, člen predstavenstva 
   Mgr. Martin Šmigura, predseda predstavenstva 
(ďalej „Spoločnosť“) 
 
Prijímateľ a Spoločnosť (ďalej spolu aj „Zmluvné strany“ a každá z nich osobitne aj „Zmluvná 
strana“) sa dole uvedeného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy s nasledovným obsahom: 
 
 

PREAMBULA 
 

Za účelom rozvoja cyklodopravy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, konkrétne  
v katastrálnom území Nové Mesto, sa Zmluvné strany rozhodli spoločne zabezpečiť realizáciu 
cyklotrasy „Zátišie“, ktorá je súčasťou okruhu O5, a preto pristúpili Zmluvné strany dole uvedeného 
dňa k uzatvoreniu tejto Zmluvy s nasledovným obsahom: 
   

I.  
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je prevzatie záväzku zo strany Spoločnosti vybudovať cyklotrasu 

Zátišie podľa projektového zámeru vybudovania cyklotrasy, stavba SO 01-cyklotrasa, 
zhotoviteľa Cykloprojekt s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 553 111, 
ktorý bol prerokovaný a odsúhlasený dňa 24.05.2019 Magistrátom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.  

 
1.2 Spoločnosť sa touto Zmluvou zaväzuje: 
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1.2.1 na vlastné náklady zrealizovať cyklotrasu Zátišie situovanú na ul. Jánoškova - 
Kukučínova – Pluhová – Hattalova – Zátišie;  

1.2.2 v súlade s projektovým zámerom vybudovania cyklotrasy Zátišie zabezpečiť na 
vlastné náklady zvislé a/alebo vodorovné dopravné značenie;  

1.2.3 Prijímateľovi najneskôr k 31.12.2019 protokolárne odovzdať dielo – stavbu SO 01 – 
cyklotrasa, vrátane všetkých sprievodných dokladov/dokumentov (certifikáty); 

1.2.4 Prijímateľovi najneskôr k 31.12.2019 odovzdať/vrátiť originál projektového zámeru 
vybudovania cyklotrasy Zátišie;  

1.2.5 na základe osobitnej dohody/zmluvy zabezpečiť v prospech Prijímateľa prechod práv 
a povinností zo záruky za vykonané dielo – stavba SO 01- cyklotrasa;    

1.2.6 riadne a včas plniť povinnosti plynúce z tejto Zmluvy. 
 
1.3 Prijímateľ sa touto Dohodou zaväzuje: 
 1.3.1 protokolárne prevziať zrealizované dielo – stavba SO 01-cyklotrasa najneskôr do 5 

(piatich) pracovných dní od doručenia oznámenia o jeho dokončení od Spoločnosti;  
 1.3.2 poskytnúť v priebehu realizácie diela – stavba SO 01–cyklotrasa všetku potrebnú 

súčinnosť. 
  

II. 
Doba trvania  

 
2.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 31.12.2019.   
 
2.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že túto Zmluvu nie je oprávnená ukončiť jednostranným 

právnym úkonom žiadna zo Zmluvných strán.  
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú: (i) oznamovať druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu 

všetky skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať pre druhú Zmluvnú stranu rozhodný význam 
pre úspešné splnenie účelu tejto Zmluvy, (ii) rešpektovať lehoty plynúce z tejto Zmluvy, (iii) 
riadne plniť povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, resp. z tejto Zmluvy plynúce. 

 
3.2 Prijímateľ prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy odovzdal ku dňu 01.10.2019 Spoločnosti 

jedno vyhotovenie projektového zámeru vybudovania cyklotrasy Zátišie, a to za tým účelom, 
aby bol termín zrealizovania a odovzdania samotnej stavby SO 01 – cyklotrasa možný 
najneskôr k 31.12.2019. Spoločnosť prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy prevzala od 
Prijímateľa jedno vyhotovenie projektového zámeru vybudovania cyklotrasy Zátišie. Vzhľadom 
k rozsiahlosti stavby SO 01-cyklotrasa a s prihliadnutím k termínu odovzdania, Spoločnosť 
prehlasuje, že stavbu začala realizovať bezodkladne.  

 
3.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné, neúčinné 

alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok 
neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti 
dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým platným, 
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účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím tejto 
Zmluvy a dotknutým ustanovením. 

 
3.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami. Táto Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prijímateľa. 
 
3.5 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami 

Zmluvných strán. V otázkach touto Zmluvou neupravených, vrátane zodpovednostných 
vzťahov, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
3.6 Zmluva je vypracovaná v  5 (piatich) exemplároch, pričom Spoločnosť obdrží 1 (jeden) 

rovnopis a Prijímateľ obdrží 4 (štyri) rovnopisy tejto Zmluvy. 
 
3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, vyhlasujú, že 

táto bola uzavretá na základe slobodnej a vážnej vôle, a na znak súhlasu túto Zmluvu podpisujú. 
 
 
Bratislava, dňa: ...................    Bratislava, dňa: ................... 
 
 
 
 
mestská časť Bratislava - Nové Mesto   Lakeside Office 1, a.s. 
 
 
 
 
      
_________________________________  ___________________________________ 
Mgr. Rudolf Kusý     Mgr. Martin Šmigura 
s t a r o s t a      predseda predstavenstva 
 
 
 
 
      ___________________________________ 
       Ing. Martina Zacharová 
       člen predstavenstva 

 


