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1. 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2023 

 Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 28.2.2023 

 

Názov bodu programu 

Návrh na schválenie memoranda o porozumení vzájomnej spolupráci medzi  Mestskou časťou 

Bratislava – Záhorská Bystrica a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  

 

 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

memorandum o porozumení vzájomnej spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – 

Záhorská Bystrica a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. 
 

  

  

  

 
 

  



MEMORANDUM O POROZUMENÍ A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

uzatvorené medzi zmluvnými stranami 

 

1. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 

IČO: 00604887 

zastúpená: Ing. Jozef Krúpa, starosta 

(ďalej iba „mestská časť“) 

 

a 

 

2. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Prešovská 48,  826 46  Bratislava 29 

IČO: 35 850 370 

zastúpená: xxx 

(ďalej iba „BVS“) 

 

Toto memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci (ďalej len „memorandum") 

zaznamenáva zámer mestskej časti a BVS na posilnenie väzieb medzi týmito dvoma 

inštitúciami, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k založeniu jednej alebo viacerých dohôd o 

spolupráci na podporu účelov, ako sú stanovené nižšie:  

 

Článok 1 

Cieľ memoranda 

1. BVS je akciovou spoločnosťou s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

a ďalších samosprávnych celkov. Jej podnikateľská činnosť zahŕňa okrem iného budovanie, 

údržbu, a rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ktorej značná časť sa 

nachádza pod telesom cestných komunikácií na území mestskej časti. 

2. Mestská časť je jednotkou územnej samosprávy, ktorá sa podieľa na všestrannom rozvoji 

územia mestskej časti a jej obyvateľov, vrátane obnovy cestnej infraštruktúry. 

3. Účastníci majú za cieľ na základe tohto memoranda vzájomne koordinovať svoj postup pri 

zásahoch do cestnej infraštruktúry na území mestskej časti vyvolaných činnosťou BVS tak, aby 

sa zabezpečila ekonomická efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a funkčný prínos 

z úprav cestnej infraštruktúry jednotne. 

 

Článok 2 

Predmet a účel memoranda 

1. V prípade, ak v súvislosti s činnosťou BVS na území mestskej časti vznikne potreba zásahu 

do telesa cestnej komunikácie a následnej obnovy jej povrchu, pričom vlastná činnosť BVS by 

sa nemala vzťahovať na cestu v celej šírke, BVS informuje o tejto skutočnosti mestskú časť 

a obe strany sa zaväzujú, že budú rokovať v dobrej viere o uzatvorení dohody o spolupráci 

s obsahom vychádzajúcim z tohto memoranda. 

2. Dohoda o spolupráci medzi stranami (ak sa ju rozhodnú uzatvoriť) bude vychádzať 

z nasledovných zásad: 

a) BVS obstará ako objednávateľ stavebné práce na príslušnej komunikácii v plnom profile; 

b) Mestská časť bude znášať časť nákladov stavebného diela, spravidla vo výške rozdielu medzi 

skutočnou cenou diela a cenou, ktorú by malo stavebné dielo pri zohľadnení výlučne záujmu 

BVS. Presný pomer, v ktorom budú strany znášať náklady, vyplynie z dohody strán; 



c) pri výbere dodávateľa stavebných prác BVS zabezpečí dodržanie všetkých zákonných 

povinností, najmä podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení nesk. predpisov; 

d) BVS umožní mestskej časti vykonávať práva súvisiace s dohľadom nad stavebným dielom, 

ktoré inak patria objednávateľovi (najmä účasť na kontrolných dňoch, nahliadanie do 

stavebného denníka a pod.) a BVS bude v odôvodnených prípadoch uplatňovať práva 

objednávateľa na podnet mestskej časti (najmä reklamácia vád diela, pozastavenie prác, úprava 

predmetu diela). 

3. Strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej 

strany, a cieľom tohto memoranda, a že je ich povinnosťou poskytnúť si maximálnu súčinnosť 

pri realizácii a príprave spoločných činností. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tohto memoranda je možno vykonať len vo forme 

písomného a očíslovaného dodatku schváleného zástupcami oboch strán.  

3. Vzťah z tohto memoranda môže každá zo strán ukončiť písomnou výpoveďou s trojmesačnou 

výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede. 

4. Otázky výslovne neupravené týmto memorandom sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/ 1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov a ostatných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

5. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

6. Strany vyhlasujú, že si text tohto memoranda riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez omylu, tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, 

čo potvrdzujú svojimi vlastnými podpismi.  

 

 

 

 
V Bratislave .............................. 
 
 
.............................................................................

. 
mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 

Ing. Jozef Krúpa, starosta 

V Bratislave .............................. 
 
 
.............................................................................

. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

xxxx 

 

 


