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3. Dôvodová správa tpovinnéJ 

4. Stanoviská odbomých komisií 
5. Stanovisko Miestnej rady 
6. Zmluva o spolupráci 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

schvaľuje 

u~avretie Dodatku č. l k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 ~o dha 02. ll. 2020 na 

predÍ:':enie termínu ukončenia rekonštrukcie bud01)' klubu dôchodcov= 12 na 23 mesiacov od 

účinnosti ~ml111:v. na ~menu definície momentu ,. riadneho ukončenia reali~ácie rekonštrukcie 

stm·by" a na ~menu podmienok vvzíétovania poskymw:(•ch .finam'n{•ch prostriedkov pre 

mesrskú časť Bratislava-Devínska Nová ľes, Novoveská rA. 8-13 JO Bratislava. IČO 
00603392, uvedeného v prílohe. ktorá tvorí neoddeliteliní súčasť tohto u~nesenia. 



Príloha uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves UMZ č. _/_/2021 

Dodatok č. 1 MAGSP ... k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 
uzavretej podľa ust§ 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 

(ďalej len "Dodatok č.1") 

medzi zmluvnými stranami: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Prímacíálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika 
oo 603 481 
2020372596 

peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu: 

zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 
kontaktná osoba vo veciach právnych: Ing. Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@bratislava.sk, +421 907 886 857 
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Zuzana Prokešová, zuzana.prokesova@bratislava.sk, +421 91 O 554 776 
(ďalej len "Hlavné mesto") 

a 

Mestská časť Bratislava·Devínska Nová Ves, 

sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Novoveská 17/A, 84310 Bratislava, Slovenská republika, 
oo 603392 
2020919109 

peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu: 

zastúpená: Dáriusom Krajčírom, starostom 
kontaktná osoba: Dárius Krajčír, daríus.kraíčír@mudnv.sk, 
kontaktná osoba vo veciach právnych: Mgr. Monika Dargajová, monika.dargajova@mudnv.sk, +421 260 201 402, 
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Katarína Macáková, katarina.macakova@mudnv.sk, +421 206 201 434 
(ďalej len "Mestská časť") 

(Hlavné mesto a Mestská časť ďalej aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zmluvná strana") 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2020 Zmluvu o spolupráci č. lv1AGSP2000031, zverejnenej na webovom sídle 
Mestskej častí pod ev. číslom 130/2020, predmetom ktorej je spolupráca za účelom výkonu rekonštrukcie Klubu 
dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej časti (ďalej len "Zmluva"). 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Nakoľko došlo k predÍženiu procesu verejného obstarávania na realizáciu predmetu Zmluvy a z toho 
vyplývajúce predÍženie procesu podpisu zmluvy o dielo medzi Mestskou časťou a úspešným uchádzačom a 
teda aj k následnému posunu začiatku realizácie diela z dôvodov, ktoré nebolí spôsobené na strane Mestskej 
časti. zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy: 

a. V článku 3 ods. 4 Zmluvy sa na začiatku dopÍňa prvá veta s nasledovným znením: "Obsahom 
záväzku Mestskej časti je realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia, výsledkom hiorého bude právoplatné užívacie povolenie na stavby, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy.". 

b. V článku 3 ods. 4 Zmluvy sa slovné spojenie "12 (dvanást)" mení nasledovne: ,.23 (dvadsaťtri)·. 



c. V prvej vete článku 5 ods. 6 Zmluvy sa slovné spojenie ,.vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia" meni nasledovne: ,.podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia zo strany 
Mestskej éastŕ'. 

d. V článku 5 ods. 6 Zmluvy sa vypúšťa posledná veta. 

e. V článku 5 ods. 8 Zmluvy sa v prvej vete slovné spojenie "riadneho ukončenia realizácie 
rekonštrukcie stavbjl meni nasledovne: "uhradenia ceny za dielo zhotoviteľovi stavby'". 

Čl.2 
Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom zneni. 

2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch (2) rovnopisoch 
pre každú zmluvnú stranu. 

3. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né alebo sa 
takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonatel'nosť ostatných ustanoyeni tohto 
Dodatku č. 1 a každá zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej zmluvnej strany uzavrieť s ňou dohodu, 
resp. dodatok k Zmluve, ktorým sa nahradi dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né) ustanovenie, 
pokiaľ to bude potrebné a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie zámeru sledovaného zmluvnými stranami pri 
uzatváraní tohto Dodatku č. 1. Nové ustanovenie pritom musi čo najviac zodpovedať zámeru sledovanému 
dotknutým (nahrádzaným) ustanovením. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia podl'a ust.§ 47a ods. 1 Občiansky zákonník, v spojeni s ust. § 5a 
ods. 6, 9 a 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácii) v zneni neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzavreli po 
vzájomnom prerokovani podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto Dodatku č. 1 svojimi podpismi. 

V Bratislave, dňa 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
zast. Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 

V Bratislave, dňa 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
zast. Dárius Krajčír 
starosta 



Dôvodová správa: 

Dňa 02. l 1.2020 uzatvorilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves Zmluvu o spolupráci č. MAGSP2000031. zverejnenú na 
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pod ev. č. 130/2020, predmetom 
ktorej je spolupráca za účelom výkonu rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov. nachádzajúcej 
sa v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len ,.Zmluva"). Zmluva bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky uznesením č. 
582/2020 zo dňa 24.09.2020 a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves uznesením UMZ č. 43/9/2020 zo dňa 16.09.2020. 

Dôvodom požiadavky uzatvorenia dodatku je predovšetkým predÍženie te1mínu ukončenia 
rekonštrukcie stavby klubu dôchodcov, ktorý v zmysle čl. 3 ods. 4 Zmluvy uplynie l 2 
mesiacov od účinnosti Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta, t.j. dňom 03. l 1.2020. 

Z dôvodov, ktoré neboli spôsobené na strane mestskej časti, došlo k predÍženiu procesu 
verejného obstarávania na predmet zákazky REKONŠTRUKCIA BUDOVY KLUBU 
DÔCHODCOV, podpisu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom a teda aj k následnému 
začiatku realizácie diela. Postup verejného obstarávania zo strany mestskej časti bol 
nasledovný: 

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená dňa 14. septembra 2020 vo 
Vestníku verejného obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie č. 
193/2020 pod zn. 32590 - WYP. 

• V rámci predmetu zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KLUBU 
DÔCHODCOV bolo predložených 7 ponúk v lehote na predkladanie ponúk. 

• V lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynula dňa 02. októbra 2020 o l 0:00 hod .. 
neboli uplatnené žiadne revízne postupy. 

Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 02. októbra 2020. pričom po vyhodnotení 
ponúk komisia konštatovala. že úspešným uchádzačom je .. spoločnosť A". 

• Oznámenie o výsledku bolo "spoločnosti A" doručené dňa 12. novembra 2020 a 
dňa 25. novembra 2020 bola požiadaná o súčinnosť na podpis zmluvy o dielo. 
ktorá bola súčasťou súťažných podkladov. do lehoty určenej verejným 
obstarávateľom v súlade s§ 56 ods. 8 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,.ZVO''). Uplynutím prekluzívnej lehoty stratila .. spoločnosť A" možnosť podpísať 
zmluvu a to v:)'lučne svojim nekonaním riadne a včas. 

• Dľía 14. decembra 2020 vyzval verejný obstarávateľ v súlade s § 56 ods. 9 ZVO 
uchádzača. ktorý sa umiestnil druhý v poradí - .. spoločnosť B". na poskytnutie 
súčinnosti potrebnej pre uzatvorenie zmluvy. Uplynutím prekluzívnej lehoty 
stratila .. spoločnosť B" možnosť podpísať zmluvu a to v)•lučne svojim nekonaním 
riadne a včas. 

• Dňa 22. decembra 2020 bolo verejnému obstarávateľovi doručené podanie 
.. spoločnosti A". ktor)•m podala námietky Úradu pre verejné obstarávanie proti 
úkonu kontrolovaného (mestskej časti) podľa§ 170 ods. 3 ZVO. 

Dňa 08. februára 2021 bolo mestskej časti doručené rozhodnutie Úradu pre verejné 
obstarávanie. ktorým zastan1je konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného 



• 

(mestskej časti) na základe námietok .. spoločnosti A". Doručením rozhodnutia o 
zastavení konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného zo strany ÚVO mohla 
mestská časť pokračovať v procese výberu úspešného uchádzača. 

Di\a ll. februára 2021 vyzval verejn)• obstarávateľ v súlade s § 56 ods. 9 ZVO 
uchádzača, ktorý sa umiestnil tretí v poradí - spoločnosť D.M.V. s.r.o .. so sídlom 
Slatinka 176, 991 03 Pôtor. IČO: 46 881 140, na poskytnutie súčinnosti potrebnej 
pre uzatvorenie zmluvy. Dňa 14. apríla 2021 došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo 
medzi mestskou časťou a spoločnosťou D.M.V. s.r.o .. V zmysle čl. 3.1 zmluvy o 
dielo je ukončenie vykonávania diela najneskôr 12 mesiacov odo di\a podpisu 
zmluvy o dielo. 

V zmysle vyššie uvedených skutočností mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
požiadala hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy o predÍženie lehoty na dokončenie 
rekonštrukcie stavby klubu dôchodcov z 12 mesiacov odo dľía účinnosti Zmluvy na 23 
mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy. Zmluva o dielo bola v dôsledku predÍženia procesu 
verejného obstarávania uzatvorená so zhotoviteľom stavby viac ako 5 mesiacov po uzatvorení 
Zmluvy a tak ako je uvedené vyššie, zhotoviteľ stavby je povinný ukončiť vykonávanie diela 
v lehote do 12 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo. V prípade, ak budú pri preberacom 
konaní na diele zistené vady, tieto budú zaznamenané v preberacom protokole a zhotoviteľ 
bude povinný pristúpiť k ich odstráneniu; až po odstránení prípadných vád bude mestská časť 
žiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Zároveľí môže dôjsť k predÍženiu termínu 
samotnej realizácie diela zo strany zhotoviteľa jednak z dôvodu dlhodobej nedostupnosti 
stavebných materiálov a jednak v praxi nejde o ojedinelý jav v prípade rekonštrukcie (nie 
výstavby novej) stavby, nakoľko sa môžu počas v)•stavby vyskytnúť doplňujúce stavebné 
práce alebo služby nezahrnuté v zmluve o dielo, ktorých potreba vyplynula dodatočne z 
nepredvídateľných okolností. Z uvedeného dôvodu mestská časť žiada o zmenu trvania 
Zmluvy z 12 na 23 mesiacov odo di\a účinnosti Zmluvy. t.j. do 03.10.2022. 

Zároveň navrhujeme v článku 5 ods. 6 zmeniť znenie prvej vety. v zmysle ktorej sa riadnym 
ukončením realizácie diela rozumie ukončenie prác rekonštrukcie a vvdanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. Dovoľujeme si podotknúť. že je v možnostiach mestskej časti ako 
stavebníkovi_ vynaložiť všetko úsilie potrebné na vykonanie a realizáciu všetkých úkonov, 
potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, v:)•sledkom ktorého bude právoplatné 
povolenie na stavbu klubu dôchodcov, avšak mestská časť. ktorá v zmluvnom vzťahu 
nevystupuje v pozícii stavebného úradu ale stavebníka. nemôže garantovať, že v lehote na 
dokončenie rekonštrukcie stavby klubu dôchodcov bude zo strany stavebného úradu vydané 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v 
stavebnom konaní teda vystupuje ako stavebník bez akýchkoľvek rozhodovacích právomocí, 
ktoré by mali vplyv na rozhodnutie o povolení/nepovolení stavby. Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme, aby sa momentom "riadneho ukončenia realizácie rekonštrukcie stavby" 
rozumelo ukončenie prác rekonštrukcie a podanie žiadosti o vvdanie kolaudačného 

rozhodnutia zo stranv mestskej časti (a teda nie .. vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia"). 

Navyše. v zmysle čl. 5 ods. 8 Zmluvy, je mestská časť povinná vyúčtovať posk:tnuté 
finančné prostriedky do pätnástich !15) dní od riadneho ukončenia realizácie rekonštrukcie 
sta\·by. kedy však ešte nemusí b)ť mestskej časti doručené vyúčtovanie zo strany zhotoviteľa 
stavby a následné uhradenie ceny za dielo zhotoviteľovi. Mestská časť je schopná a povinná 
vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky hlavnému mestu až na základe uhradenej v)·šky 
ceny za dielo zhotoviteľovi diela. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby bola mestská časť povinná 



vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky zo strany hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy do pätnástich ( 15) dní od uhradenia ceny za dielo zhotoviteľovi stavby. 
Konečné znenie Návrhu Dodatku č. I k Zmluve bolo pripomienkované príslušnými 
oddeleniami Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a schválené 
Mestskou radou hlavného mesta Slovenskej republiky uznesením č. 219/2021 zo dňa 
07.10.2021. Schválenie dodatku k Zmluve bude rovnako predložené na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré zasadne dňa 
21.10.2021. 

Podľa § ll ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení: .. Obecné zastupitel'stvo rozhoduje o 
základn;>ch otázkach iivota obce, najmä je mu vyhradené schval'ovat' rozpočet obce a jeho 
zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schva!'ovať záverečn;> účet obce, 1:vhlásit' dobrovoli1ú 
zbierku a ustanovil' jej podmienlc')', schva!'ovat' emisiu komunálnych dlhopisov, schval'ovat' 
zmluvu uzavretú pod/'a ii 20 ods. l, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí 
záruky ::a poskytnutie návratnejfinančnej v;>pomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom 
zastupitel'stvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta". 

Podľa § 20 ods. l zákona o obecnom zriadení: ,.Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy 
uzavretej na účel uskutočnenia kon!a·étnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o 
zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podl'a osobitného 
zákona.". 

Podľa § 20a ods. 4 prvej vety zákona o obecnom zriadení: .. Na platnosť ::;mhn~v je 
potrebn.v súhlas nadpolovičnej väčšiny všetk;'•ch poslancov ka!:dej obce, kt01·á je účastníkom 
=mluvy.·". 

Po schválení Dodatku č. l k Zmluve miestnym zastupiteľstvom, ako aJ mestsk)•m 
zastupiteľstvom. bude možné pristúpiť k jeho podpisu. 

Stanoviská odborných komisií: 
Hlasovaním fonnou per rollam s ukončením hlasovania dňa I8.I0.202I o I5:00 hod. prijala 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly uznesenie č. 2/10/2021, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť uzavretie 
Dodatku č. I k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo di\a 02. l I. 2020 na predÍženie 
termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov z 12· na 23 mesiacov od účinnosti 
zmluvy, na zmenu definície momentu .. riadneho ukončenia realizácie rekonštrukcie stavby" a 
na zmenu podmienok vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov pre mestskú časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 JO Bratislava. IČO 00603392. 
uvedeného v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 



Príloha uznesenia Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2/10/2021 

Dodatok č. 1 MAGSP ... k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 
uzavretej podľa ust.§ 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadeni 

(ďalej len ,.Dodatok č. 1") 

medzi zmluvnými stranami: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika 
oo 603 481 
2020372596 

peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu: 
zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 
kontaktná osoba vo veciach právnych: Ing. Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@bratislava.sk, +421 907 886 857 
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Zuzana Prokešová, zuzana.prokesova@bratislava.sk, +421 91 O 554 776 
(ďalej Jen .. Hlavné mesto") 

a 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, 

sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Novoveská 17/A, 843 1 O Bratislava, Slovenská republika, 
oo 603392 
2020919109 

peňažný ústav: 
číslo účtu: 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

zastúpená: Dáríusom Krajčírom, starostom 
kontaktná osoba: Dárius Krajčír, darius.krajčír@mudnv.sk, +421 260 201 444, 
kontaktná osoba vo veciach právnych: Mgr. Monika Dargajová, moníka.dargajova@mudnv.sk, +421 260 201 402, 
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Katarína Macáková, katarina.macakova@mudnv.sk, +421 206 201 434 
(ďalej len ,.Mestská časť") 

(Hlavné mesto a Mestská časť ďalej aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zmluvná strana") 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2020 Zmluvu o spolupráci č. MAGSP2000031, zverejnenej na webovom sídle 
Mestskej časti pod ev. číslom 130/2020, predmetom ktorej je spolupráca za účelom výkonu rekonštrukcie Klubu 
dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej častí (ďalej len "Zmluva"). 

Čl. 1 
úvodné ustanovenia 

2. Nakoľko došlo k predÍženíu procesu verejného obstarávania na realizáciu predmetu Zmluvy a z toho 
vyplývajúce prediženie procesu podpisu zmluvy o dielo medzí Mestskou časťou a úspešným uchádzačom a 
teda aj k následnému posunu začiatku realizácie diela z dôvodov, ktoré neboli spôsobené na strane Mestskej 
časti, zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy: 

a. V článku 3 ods. 4 Zmluvy sa na začiatku dopÍňa prvá veta s nasledovným znením: ,.Obsahom 
záväzku Mestskej časti je realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia, výsledkom f..iorého bude právoplatné užívacie povolenie na stavby. ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy.". 

b. V článku 3 ods. 4 Zmluvy sa slovné spojenie .. 12 (dvanást)" mení nasledovne: "23 (dvadsatlri) ··. 



c. V prvej vete članku 5 ods. 6 Zmluvy sa slovné spojenie "vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia,. meni nasledovne: ,.podanie žiadosŕi o vydanie kolaudačného rozhodnutia zo strany 
Mestskej časti". 

d. V čl anku 5 ods. 6 Zmluvy sa vypúšťa posledn a veta. 

e. V článku 5 ods. 8 Zmluvy sa v prvej vete slovné spojenie ,.riadneho ukončenia realizácie 
rekonštrukcie stavby' men i nasledovne: "uhradenia ceny za dielo zhotoviteľovi stavby'". 

Čl.2 
Záverečné ustanovenia 

6. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom zneni. 

7. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originalu, po dvoch (2) rovnopisoch 
pre každú zmluvnú stranu. 

8. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né alebo sa 
takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanoveni tohto 
Dodatku č. 1 a každá zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej zmluvnej strany uzavrieť s ňou dohodu, 
resp. dodatok k Zmluve, ktorým sa nahradi dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né) ustanovenie, 
pokia!' to bude potrebné a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie zameru sledovaného zmluvnými stranami pri 
uzatvarani tohto Dodatku č. 1. Nové ustanovenie pritom musi čo najviac zodpovedať zameru sledovanému 
dotknutým (nahradzaným) ustanovením. 

9. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia podl'a ust. § 47a ods. 1 Občiansky zákonník, v spojeni s ust. § 5a 
ods. 6, 9 a 13 zakona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zakonov (zakon o slobode ínformacii) v zneni neskorších predpisov. 

10. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzavreli po 
vzajomnom prerokovaní podl'a ich práva a slobodnej vôle, určite, važne a nie v tiesni, ani za napadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto Dodatku č. 1 svojimi podpismi. 

V Bratislave, dňa 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
zast. Ing. arch. Matúš Vallo 
primator 

V Bratislave, dňa 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
zast. Dárius Krajčír 
starosta 



Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000031 
uzavretá podľa ust.§ 20 a 20a zá~ona č. 36911990 Zb. Zákon Slovens\(ej národnej rady o obecnom zriadeni 

{ďalej len ,zmluva') 

medzi zmluvnými stranami: 

~lavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sldlo: Primaciálne nám, i, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, 
ICO: OO Bq3 481, zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, člslo účtu: peňažný 
ústav: Ceskos!ovenská obchodná banka, a.s., kon!aklná osoba: Ing. Barbora Pavligová, 
barbora.pavlloova@bralislava.sk, +1>21 903985951, Ing. Marianna Rtz Vyšvaderová, mananna.íitz@bratlslava.sk, ' 
+421 903 031 109, Bc. Tomáš Gajdoš MBA, tomas.oajdos@bratislava.sk, 

(ďalej len .Hlavné mesto") 

a 

~estská časť Bratislava- Devínska Nová Ves, so sldlom Novoveská 17/A. 843 10 Bratislava. Slovens~á republika, 
· ICO: OO 603392, zastúpená: Dálius l(rajčír, starosta, č!slo účtu: peňažný ústav: 

Všeobecné úverová banka, a.s., kontaKtmi osoba: Dárius Krajčlr, darius.krajčir@mudnv.sk, +421 260 201 444, 
l<ontaktna osoba vo veciach právnych: Monika Dargajová, monlka.darqajova@mudnv.sk, +421 260 201 402, kontaktná 
osoba vo veciach technických: Katarína Macáková, katarina.macakova@mudnv.sk, •421 206 201 434 

(ďalej len ,.Mestská časť) 

(Hlavné mesto a Mestská časť ďalej aj ako ,zmluvné strany' alebo jednotlivo ako ,.zmluvná strana') 

Preambula 

Zmluvné s\rany sa dohodli, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vyvinú spoločnú aklivitu na dosiahnutie 
spoločného clel'a - a to ret<onštrul(cie \Gubu dôchodcov, ktorý sa nachádza Meslsk~j časU (ďalej Jen ako 
r.rekonštrukcia1

'). 

Zmluvné strany lmnšta\ujú, že realizácia rekonštrukcie je spoločným záujmom Hlavného mesta a Mestskej časti. 
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prejavujú vážny zaujem realizovať uvedenú rekonštrukciu v súlade s touto 
zmluvou, v rozsahu a spôsobom podla tejto zmluvy. 

Čl. i 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnej spolupráci za účelom výkonu rekonštrukcie. Zmluvné strany sa 
dohodli, že sa budú na rekonštrul<eii podieľať podľa dohodnutej spoluúčasti za podmienok stanovených touto 
zmluvou. 

2. Predmetom rekonštrukcii je stavba, nachádzajúca sa v katastrálnom územ! Devlnslca Nova Ves, obec Mestská 
čas\' Devlnska Nová Ves, okres Bratislava IV, zap!saná v katestri nehnuteľnosti vedenom Olcresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom na LV. č.1723 ako stavba, súpisné č. 5112 stojacej na pozemku registra P 
parc. č. 1505, druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: MŠ lstňjská 109 (ďalej 
al<o ,stavba"). 

3. Bližšia špecifikácia rekonštrukcie stavby je uvedená v neoddelileľnej Pr!lohe č. 1 k tejto zmluve. 

4. Stavba je vo vlastnictve Hlavného mesta a v spréve Mestskej časti na základe Protokolu o zverení 
nehnuterného majetku hlavného mesta Slovenskej republil<Y Bratislava a s nim súvisiacich prav a zaväzkov 
čls!o 11 88 0086 03 OO zo dňa 15.04.2003. 

Č\.2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzajomných práv a povinností zmluvných strán pri výl;one rekonstrukcie 
stavby. Zmluvné strany vyhlasujú, že !úlo spoluprácu uzatvárajú za účelom realizácie rekonštrukcie stavby. 

2. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si pn plneni predmetu zmluvy vzajomnú súčinnosť. 



Čl. 3 
Záväzky zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že siavebnikom relmnšlrukcie stavby bude Mestská časť. Mestská časť vyhlasuje, 
že v čase podpisu tejto zmluvy už požiadala o vydanie stavebného povolenia. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú na zhotovenie rekonštrukcie stavby poskytnúť tlelo finančné prosiriedky a činnosti: 

a) Hlavné mesto poskytne finančné prostriedky vo výške 350.000,· € (slovom lristopäťdesiatlisíc eur). 
Poskylnutlm sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov vo výške 350.000, € (slovom 
\cts\opä\'desiallisic eur) na účel Mestskej časil uvedeného v záhlavl tejto zmluvy z účtu Hlavného mesta 
uvedeného v záhlaví tejlo zmluvy; 

b) Meslská časť: 

1) zrealizuje výber generaJneho dodávateľa stavby v súlade so zákonom o verejnom obstarávani; 

2) zabezpeči celkovQ a liadnu realizáciu rekonštrukcie stavby; 

3j poskytne finančné prostriedky vo výske rozdielu medzi celkovou cenou za kompletné vykonanie 
diela stanovenej ako výsledok verejného obstarávania: .REKONŠTRUKCIA BUDOW KLUBU 
DÔCHODCOV" v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani á o zmene a doplneni 
niektorých zákonov a cenou, ktoru poskytne Hlavné mesto podra čl. 3 ods. 2 písm. a) tejto zmluvy z 
vlastných zdrojov. Pre vylúčenie pochybnosti sa celkovou cenou za kompletné vykonanie diela 
rozumie zmluvná cena za dielo vrátane naviac prác, zmeny prác, dodávoK a maleliálov; 

3. Mestská časť sa zaväzuje začať s rekonštrukciou stavby v štvrtom kvartáli roku 2020, najneskôr však v 
decembrt 2020 za podmienky (i) ukončenia verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom 
"REKONŠTRUKCIA BIJDOW KLUBU DÔCHODCOV" a Ol) podplsania zmluvy o dielo predmetom ktorej je 
rekonštrukcia stavby (ďalej len .podmienky"j. V prlpade, že Mestská čas nesplni podmienky v štvrtom kvar\8\l 
roku 2020, Mestská časť sa zaväzuje vyvinúť všetko úsilie na lo, aby podmienky splnila bez zbytočného 
odi;ladu po uplynuli tohto terminu, a mohla lak začať s rekonštrukciou stavby. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že najnesf;oršl termln ulwnčenla relcnnštrukcie stavby je 12 (ctvamisl) mesiacov od 
účinnosti zmluvy (ďalej len ,.ukončenie rekonštrukcie stavby"). 

5. Mestská čast' sa zaväzuje, že vo zmluvnom vztahu s budúcim zhotovileľam rekonštrukcie stavby zabezpeč\, 
aby Hlavné mesto malo všetky práva k rekonštrukcii slavby, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú. 

Čl.4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sú povinné P.Oslupovať a konať vo vzájomnej súčinnosli lak, aby zámer tejto zmluvy bol riadne 
naplnený. 

2. l<aždá zmluvna strana má právo, najmä: 

a) požadovať od druhej zmluvnej strany inforrnacie alebo vysvetlenia ohľadom akejkoľvek veci, resp. 
záležitosti súvisiacej s rel,onštrukciou stavby, informácie o hospodárení s linančnymi prostriedkami, 
ktoré boli na predmet zmluvy poskytnuté; 

b) zúčastňovať sa kontro\nýc\1 rlnl pri realizácii stavby; 

c) nanliadal' do spoločnych dokladov. 

3. i(aždá zmluvná strana má povinnosť, najmä: 

a) zdržať sa alcýchlroľvek ahiivlt. ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosíalmutis predmetu zmluvy; 

b) vzájomne informovať druhú zmluvnú stranu o všstkých právne významnych slcutočnos\iach, lctoré môžu 
mar významný vplyv na plnenie povinnosti určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu 
zmluvy; 

c) plniť si svoje povinnosti vo vzťahu Ir lre\im osobám, lrioré im vyplynú z realizácie dosiahnutia účelu 
zmluvy lak, aby na ťarchu druhej zmluvne] strane nevznikli voči tre\im osobám záväzky. 

4. Oprávnenia Hlavného mesta pred, počas a po realizácii rekonštrukcii stavby sú uvedene v prílohe č. 2, ktorá 
tvorí neoddelileľnú prílohu k tejto zmluve. 
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Čl. 5 
Finančné a organizačné zabezpečenie 

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli: 

a) Hlavné mesto poskytne finančné proslriedky vo vyš!(e 350.000,- € (slovom lrislopäľdesiattlsic eur) 
najneskôr do 15 dni od účinnosti lejto zmluvy; 

b) Meslská časť bude vykonávať a uhrádzať všetky náklady a práce súvisiace s prípravou a realizáciou 
diela. 

2, Mestská časť doruči Hlavnému mestu právoplatné stavebné povolenie k realizácii diela do pätnástich (15) dni 
od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správu združených finančných proslrledkov bude vykonával' Mestská časť. 

4. Zmluvne slrany sa dohodli, že finančné prostriedky vo výške 350.000,- € (slovom lrislopäťdesiatlislc eur) 
poskytnuté Hlavným mestom budu použité na realizáciu rekonštrukcie stavby do ukončenia realizácie 
rekonštrukcie sta~by. Finančné prostriedky nepoužité do ukončenia realizácie rekonštrukcie stavby, ktoré 
poskytne Hlavné mesto je potrebné bez zbyločneho odkladu vrátiť na účet Hlavného mesta, klorý je uvedený v 
záhlavf tejto zmluvy. 

5. Mestská čas\' sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskyinulé Hlavnym mestom bude čerpať len za účelom 
realizácie rekonšlrukcie a vzhľadom na to, že ide o verejné prostriedky, pri nakladaní s nimi bude dod!Žiavať 
ustanovenia zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočlnvých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v zneni neskofilich predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a pri nakladani s lymllo proslriedkami bude 
dodfiiavaľ maximálnu hospodámosľ a efek!Ivnosť. 

6. Riadnym ukončením realizácie rekonštrukcie stavby sa rozumie ukončenie prác rekonštrukcie a vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Mestská časť sa zaväzuje požiadal' o vydanie kolaudačného 
\(Qnania najneskôr do lehoty uvedenej v Článku 3 bode 4. 

7. V prlpade, že sa realizácia relronštrulwie stavby neukončí áo lehoty uvedenej v Článku 3 bode 4, Mestská časť 
sa zaväzuje vyvinúť všeii(Q potrebné úsilie na to, aby k takémuto ukončeniu prišlo v najbližšom možnom 
termíne. V prlpade, že pride k posunutiu lehoty uvedenej v Článku 3 bode 4, Mestská časť sa zaväzuje 
požiadať o vydanie kolaudačného lronania bezod~adne, najneskôr do troch (3) pracovných dni. 

8. Mes!slrá časť vyúčtuje poskylnulé íinančné proslriedky do pätmistich (15) dní od riadneho ukončenia realizácie 
rekonštrukcie stavby. Mestská časť doruči !akélo vyúčtovanie Hlavnému mestu bezodkladne, najneskôr však 
do troch dni od vyúčtovania. 

9. Mestsi«í časf umožní Hlavnému mestu vylmnaf kontrolu použitia prostriedkov podľa platných predpisov 
kedykoľvek o to požleda Hlavne maslo. 

Čl. 6 
Usporiadanie vlastníckych vzťahov 

· i. Po riadnom ukončeni realizácia rekonštrukcia stavby bude výlučným vlaslníirom stavby Hlavné mesto, \. ). 
spoluvlastnlclw podiel Hlavného mesta k stavbe bude vo výške i OO % a správcom stavby Mestska časť 
v zmysle Protokolu o zverenl nehnuleľného majetku hlavného mesia Slovenskej repuhUey Bratislava a s nim 
súvisiacich práv a záväzi(ov čislo 11 88 0086 03 OO zo dňa 15.04.2003. 

2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie je Meslslrá časť povinná doručiť Hlavnému mestu do desiatich (10) dni 
odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

ČU 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že lálo zmluva je uzavrela na dobu určitú a zaniká splneni účelu zmluvy a io 
ukončenlm realizácie rekonštrukcie siavby, 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zanika: 

a) plsomnou dohodou zmluvných strán, 
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í. 

2. 

3. 

4. 

5. 

; ,, 

2. 

3. 

b) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia povinnosti, v prípade že Meslska časť 
nezjedná nápravu ani po opakovanom oznámení porušenia povinnosti podla tejto zmluvy. 

čt a 
Oznamovanie 

Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, informácie alebo návrhy podla tejto zmluvy vo veciach realizacie 
zmluvy, ktoré sa však netýkajú zmien alebo zániku tejto zmluvy alebo sankcii z nej vyplývajúcich, sl zmluvné 
strany môžu adresoval' poštou alebo e·mailom nielen prostrednlctvom štatutárov alabo.aj prostredníctvom osôb 
oprávnených zastupovať zmluvné strany vo veciach realizácie tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v mene každej zmluvnej strany sú oprávnené komunikovať tieto osoby 
uvedené za každú zmluvnú stranu v záhlaví tejto zmluvy. Každú zmenu zodpovedných osôb sa zmluvné strany 
zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa infonnovaľ o 
ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas 
dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mal' vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

Zmluvné slrany sa dohodli, že písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví lejlo 
zmluvy. 

Pisomnosli sa· považujú za doručené dňom prevzatia adresátom. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že 
písomnosti zmluvných strán sa považujú za doručené aj v prípade, ak boli vrátené odosielateľovi, pričom 
adresá\ svojim konaním alebo opomenutlm zmaril doručenie písomnosti (t. ). v prlpade, ak adresát odmietol 
prevzatie písomnosti, je neznámy, alebo a\{ v odbernej lehote pisomnosť neprevzal alebo z akýchkoľvek iných 
dôvodov}. Vo všetkých prlpadoch uvedených v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy sa písomnosť 
považuje za doručenú na treli deň od vrátenia nedoručenej zásielky jej odos\e\alefovi. Účinky doručenia 
nastanú aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu a doručeni nedol)fedel. 

Čl.9 
Osobitné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že Hlavné mesto sa okrem finančných prostriedkov uvedených v čl. 5 ods. 1 plsm. 
a) nebude podlerar na ďalšieh finančných záväzkoch, ktore vzniknú počas a po realizácií rekonštrui{cii slavby. 

Hlavné mesto má právo vyžadovať od Mestskej časti náhradu škody, ktorá mu preukázateľne lfZnik\a 
nedodržaním podmienok tejto zmluvy Mestskou časťou. 

Hlavné mesto má právo žiadať vrátenie vložených iinančných proslried\<ov uvedených v čl. 5 ods. 'i písm. a) od 
Mestskej časti, ak sa nevyuživajú v súlade s predmetom zmluvy alebo ak sa preukáže ich nehospodárne 
využlvanie. Mestská časť je v takomto prípade povinná vrátil' finančne prostrledi<Y v poskytnulom rozsahu do 
14 dni od doručenia žiadosti Hlavným meslom 

Č!. 10 
Sankcie 

1. V prípade omeškania Mestskej časti s riadnym ukončenlm realizácie rel{onširukcie stavby v lehote uvedenej v 
Článku 5 ods. 6 tejto zmluvy, je Mestská časť povinná zaplatí\' Hlôvnému mestu zmlu~nú pokutu vo výške 
0,05% ceny diela za každý i začalý deň omeškania zvlášť. 

2. Ak Mestsl:á časť nazačne s odstraňovaním prlpaóných vád, a/alebo neodstráni vady vo vzájomne dohodnutom 
termíne, zaplatí Hlavnému mestu zmluvnú poku\u vo výške 250,- € za l:aždý aj začatý deň omešlmnia a za 
l(aždú vadu omeškania zvlášť až do odstránenia vady. 

Čl.11 
láverečné ustanovenia 

1. Zmluvne strany sa dohodli, že zmluvu, resp. jej časť možno vypovedať alebo možno od zmluvy, resp. jej časti 
odstúpi\' len v prípadoch stanovenych touto zmluvou a zároveň v prlpade rozporu zmluvy, resp. jej časil s 
i{ogentnými právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch {4) rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch (2) rovnopisoch pre 
každú zmluvnú stranu. 
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3. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je nepla!ne, neúčinné alebo nevykonateľná alebo sa lakým 
stane neskär, nebude to mar vplyv na platnosť, účinnosť ani vyl\ona!elnosľ ostatných ustanoveni !ejlo zmluvy a 
l<aždä zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej zmluvnej strany uzavrie\' s ňou novú zmluvu, dohodu, resp. 
dodatok k !ejlo zmluve, k!orým sa nahradi dotknu!é (neplatné, neúčinné alebo nevykonaterné) ustanovenie, 
pokiaľ to bude potrebné alalebo vhodné na úplné dosiahnutie zámeru sledovaného zmluvnými stranami pri 
uzatváranl tejto zmluvy. Nové ustanovenie pritom musi čo najviac zodpovedal' zámeru sledovanému dotknutým 
(nahrádzaným) ustanovenlm. 

4. Akékoľvek zmeny a dodatky zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými 
stranami. 

5. Vzťahy zmluvných strán založené lo uto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v zneni účinnom ku dňu podpisu tejto zmluvy, a ostatnymi právnymi predpismi pla inými 
a účinnými na územi Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva nadobudne plalnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sldle Hlavného mesta podľa ust. § 47a ods. í Občiansky zákonník, v 
spojeni s ust. § 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni 
níel:torých zákonov (zákon o slobode informácii) v zneni neskorších predpisov. 

7. Prllohou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1: Bližšia špecifikácia rekonštrukcie stavby, 
Príloha č. 2: Oprávnenia Hlavného mesta pred, počas a po realizácii stavby. 

8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 
sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými podpismi svojich 
oprávnených zástupcov. 

o 2 ·11· 2020 
V Bratislave, dňa 

·~~tavné mesto SR Bratislava 
zasl, Ing. arch. Matúš Valb 
primator 

V Bratislave, dňa 1 .. '4. 0Kl2020 

Mestská čast'Bratlslava-DeviÍi'ska Nová Ves 
zasl. Dárius Krajčír 
s\arosla 
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ldentiiikačné údaje 

Nazov slavby: 

Miesto stavby: 

Investor: 

Autor projeklu: 

Vypracoval: 

Zodpovedný projeklant: 

Dodávateľ stavby: 

Stali ka: 

Zdravotechnlka: 

Plynofikäcia: 

Vykurovanie: 

Projel<l elektroinštalácií: 

Príloha č. 1 
Bližšia špecifikácia rekonštľukcie stavby 

REKONŠTRUI<CIA BUDOVY KLUBU DÓCKODCOV 

parcela č.i505, k. ú. Devlnska Nová Ves, obec Bratislava-ONV 

Hronský Mestská časť Brallslava-Devinska Nová Ves, Novoveská 5458/1711\, 

8>\310 Bratislava Devinsila Nová Ves 

KubisArchltekti s.r.o. ling. arch. Daniel Kubiš, Ing. arch: Mária Šebová 

Ing. arch. Daniell<ubiš, 

Ing. Martin Plošický, 

Ing. arch. Daniel Kubiš, 

dodávateľsky· na zaklada výberového konania 

Ing. Jakub Brondoš, PhD. 

Ing. Juraj Herda 

Ing. Juraj Herda 

Ing. Hana Bukovianska, PhD. 

Ing. Marek Bukovlansky, PhD. 

Ing. Ján Kišeľa, 

Ing. Marel< Ganšnabal 

Projekt vzduchotechniky: Ing. Emilia Remenárová 

Projehi organizácie výstavby: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 

Posúdenie stalici(ej dopravy: Ing. Gabriel Bálint 

Ing. Norbert Nemec 

Projekt požiarnej ochrany: Ing. arch. Vratislav Dugovič 

Projektové hodnotenia budovy: Ing. Hana Bukovianska, PhD. 

Ing. Marel( Bukoviansl()', PhD. 

Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Celková zastavaná plocha pôvodná: 345,90 m2 

Podlažnosľ pôvodná: počet nadzemnych podlaží: i+podkrovie 

počet podzemných podlažl: 1 

Celková zastavaná plocha po rekonštrui(cií: 343,60 m2 

Podlažnosl' po rekonštrukcii: počal nadzemných podlaží: 2 čiastočné+podkrovie nad čas\'ou objehiu 

počet podzemnych podlaži: 1 

Prehľad východiskových podkladov 

liftapové a katastrálne podklady 

Zákres slwJkového stavu, JELA, s.r.o. 

!<ópia z !;atastrálnej mapy, list vlas\nic\va 

Archileklonická štúdia 
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Opis súčasného stavu 

Riešený objekt je samostatne stojaca stavba klubu dôchodcov na lstrijskej ulici v Bratislave, mestská čas!' 
Btatislava-Devinska Nová Ves, Objekt je osadený v rovinatom teréne, v zadnej časli mierne svahovilom. 
Predmetná budova sa nachádza v blízkosti hlavnej cesly, oddelenej parkovacimi stojiskami a chodníkom pre 
peších. Objekt má jedno podzemné podlažie, ktoré sa nachádza pod časťou koplrujucu uličnu členu. Prvé 
nadzemné podlažie má pôdorysný tvar písmena L, podkrovie sa nachádza nad časťou tohto podlažia. 
Zastrešenie ie realizované pultovou, respektíve stanovou strechou v časti bližšie k ulici. časť objektu, ktorá 
bola príslavaná neskoršom obdobi je presltešená plochou, nepochooznou strechou. Spomínaná pristavba je v 
havarijnom stave a z hľadiska užívania a bezpečnosti je potrebná jej asanácia v plnom rozsahu. 

Z konštrul1čného hľadiska je objekt riešený ako murovaná konštrukcia s dreveným iramovým stropom a krovom 
v konštrukčnom riešeni, stojatá stolica. Materiálové riešenie je potrebné určiť priamo na stavbe v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie. Povrchová úprava stien je tvorená omietkou, podlahy S(l prevažne z keramickej 
dlažby, respeklive z linolea osadenom na pôvodnej drevenej podlahe. Strešná krytina je tvorená 
azbestocementovými prvkami. Plochá strecha prlstavenej časti je železobetónová doska, prekrytá asfaltovými 
pásmi. 

Obvodové konštrukcie sú v pôvodnom stave. Viditeľné trhliny najme na rohoch budovy ktoré vznikli 
pravdepodobne nerovnomerným sadanlm objektu, ale aj podmáčaním v náväznosti na nedostatočne odvedenú 
dažďovú vodu zo sirechy. 

Ciele a koncepcia návrhu 

Pri rekonštrukcii budovy !qubu dôchodcov bola k pôvodnej funkcii pridaná aj univerzálna funkcia pre 
usporiadanie rôznych podujati. Túto funkciu dokážu zabezpečiť 2 univerzálne saly (mala a velKá). Vstup do 
budovy bol zachovaný na pôvodnom dispozičnom mieste, číže z dvora. Hlavný trakt pôvodného objektu ma 
vstupnú halu so zádverim, zo vstupnej haly sú pristupné toalety a obe sály. V západnom trakte pôvodného 
objektu sa nachádza kuchyňa a kancelária pre vedúcu klubU. Západné kr!dlo ma vlastný vstup. Pôvodná 
západná prístavba (zo skoršej doby) bola odstránená a nahradená novou dvojpodlažnou budovou, kde je 
technická miestnosť a 2 apartmány. 

Hlavnou ideou navrhu bolo zachovať výraz pôvodného objektu. Budova smerom do ulice je citlivo 
relconširuovaná so zachovaním svojej pôvodnej dobovej Casády. stavebné úpravy, ktoré postupom času 
pribúdali na objekte sa eliminovali a nahradili ich koncepčným novotvarom, napr. aj v podobe oblúkových 
otvorov. Západná prlstavba je navrhnutá ako novotvar, ktorý sa svojimi strohými llniami jasne odlišuje od 
pôvodného objeldu, ale zároveň svojim výrazom nenarúša pôvodný objekt, ale podčiarkuje jeho charakter. 
Tektonický drevený novolvar sa ťahá od novej západnej budovy až po vstupnú terasu, ktorú zastrašuje. Táto 
drevená konštrukcia nahradila pôvodné prestrešenie gánku, ktoré bolo tiež doplnené v skoršej dobe, počas 
použlvania a vzniklo z funkčnej potreby. 

Projektované zmeny 

Zo západnej strany bude odstránená časť budovy, iálo bola pristavaná v inom obdobi ako .ostatná časť objektu. 
Ja stav je nevyhovujúci. Súčasťou odstránenia je aj gánok a prestrešenie ktoré bolo vybudované v rovnakom 
čase ako prlstavba. Z obvodového plášťa budú demontované všetky výplne otvorových konštrulmií. Rovnako 
sú demontované aj interiérové dverné konštrukcie. Je potrebné zvýšiť opatrnosť, dotknuté dvere sa zreštaurujú 
a znovu osadia. V priestoroch budovy dôjde k rozsiahlym búracím präcam, najmä na nenosnych priečkach ale 
aj nosných stenách. Podlaha bude odstránená po úroveň zeminy a tá sa následne odsträni na požadovanú 
hlbku. Následne bude odstránená časť stropnej konštrukcie. Pôvodné nosné trámy sa prebrúsia a 
neimpregnujú. Strešná krytina ja na báze azbestocementu. Túto je potrebné odstrániť špecializovanou firmou 
aby nebolo ohrozené zdravie. 

Budova prejde kompletnou rekonštrukciou. Na mieste pôvodných podláh sa zhotovia nová podfa výpisu 
skladieb. Hydroizolačnú fóliu vyviesť na steny budovy do úrovne novej podlahy! 

Zhotovia sa prteéky z keramicl;ých tvárnic na teni(Qvrstvú maltu. Nad dvernými otvormi sa umiestnia preldady s 
presahom minimálne 150 mm, respek\ive podľa technických požiadaviek výrobcu. Dveme krídla osadené do 
oblôžkových zárubni. 

Na existujuce nosné trámy sa očistia a vybrúsenim zbavia nečistôt a pozostatkov stavebných materiálov. 
Podkladanú vrstvu bude \Variť íarebne iónovaná impregnacia. Následne sa aplikuje protlpožiamy bazfarebny 
náter. Z hornej strany sa zhotovi záklop z cement vláknitých dosiek a 088 dosiek. Tepelná pohoda za 
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zabezpeči vrstvou izolácie na báze sl1ienenej vlny. Aby bola možná kontrola, pripadne údržba vyhotoví sa 
zaklop z drevených dosiek v osi celej strechy. 

Z južnei časti fasády boli demontované plastové okná Tieto sú nahradené oknami s dreven~ch profilov. 
Ostatné ryplne okenných a clvemých konštrukcii sú navrhnuté z hliníkových profilov. 

Strešná konštrukcia bola doplnená o poistnú hydroizofáciu. Z drevení•ch hranolov 50 x 50 mm sa zhotovi rošt 
na ktorý budú pripevnená vlákno cementové šablóny "ETERNIT DACORA' 400 x 400 mm. v červenej farbe. 

Na celom objekte sa zhotovia nové vrstvy exteriérové a interiérové omietky. lntertémvé existujúce omietky budú 
zbavené všetkých vrstiev náterov. Po osadení nových inštalácii sa vyspravia jadrovou omietkou, celoplošne sa 
nanesie bezcemenlová, štuková omietka. Ex!eriérové, existujúce omietky sa celoplošne odstránia po pôvaclny 
povrch tehál. Po nanesení prednastreku sa zrealizuje termo omielka nahrubo sliahnulá v minimálnej hrúbke 20 
mm. Následne sa nanesie stierka min. hr. 3 mm. 

UPDZORNENIEI Je potrebné zachovať pôvodné fasádne prvky ako rlmsa a stupňovanie omietok v 
pôvodnom \IZhl'ade. 

V západnej časli sa vymuruje prístavba z keramických tvárnic so železobetónovými stropmi. Objekt je 
zateplený tepelnou izoláciou na báze kamennej vlny. Plochá strecha má navrhnulú vegetačnú, extenzívnu 
strechu. 

S budovou klubu dôchodcov je spojená rampu, ktorá súčasne slúži ako bezbartárory prístup pre imobilných. 
Navrhnuté je nové exteriérové schodisko a terénne úpravy aby bol zabezpečen]< jednoduchší pohyb ľudi s 
obmedzenou schopnostou pohybu. 

UPOZORJ.IENIE! Je bezpodmienečne nutné venovať zryšenú pozornosť odbornej realizácií všetkých 
strešných plášťov objektu a dôslednému vypracovaniu vzniKnutých detailov. Hlavne je potrebné práce 
naplánovať tak, aby sa do skladieb strešných plášťov počas ich realizácie nedostala zrážková voda, 
ktorá by bola následne zab,udovaná do konštrukcie. 
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Príloha č. 2 
Oprávnenia Hlavného mesta pred, počas a po realizácii rekonštrukcie stavby 

1. Klavné mesto má právo, aby mu Mestsf:á časf na vyžiadanie poskytla: 

a) zmluvu na vykonanie rekonšlrukc\e stavby, 
b) projektovú dokumentáciu v tlačenej a elektronickej podobe (vo formáte dwg, xls, word), 
c) prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia ku predmetnej rekonštrukcii stavby, 
d) vslup na stavbu pri realizácii rekonštrukcie stavby. 

· 2. Hlavné mesto má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po, a počas celej realizácie rekonštrukcie stavby. Táto 
kontrola zahŕňa najma, nie však výlučne: 

a) pripomienkovanie zmluvy o dielo k rekonštrulrcii stavby, 
b) pripomienkovanie dodalkov k zmluve o dielo Ir rekonštrukcii stavby. 

3, Hlavné mesia má pred, po a po/ias realizácie rekonštrulrcle stavby najmä, nie však výlučne liate oprávnenia: 

a) účasť pri odovzdaní a prevzati stavby, 
b) učasť na kontrolných dňoch, 
c) účasť na kontrolnom zamerani terénu zhotoviteľom stavby pred zahájením prác, 
d) hlásiť archeologické nálezy, 
e) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pli zabezpečeni opatreni na odvratenle alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrozeni stavby živelnými udalosťami, 
~ kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia stavby v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP, 
g) sledovať priebeh výstavby stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže, 
h) kontrolovať uskutočňovania stavby v súlade s hanmonogramom prác a upozorňovanie zhotoviteľa 

stavby na nedodržanie lennlnov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových 
sankcii podla uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom, 

i) lronlrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadeni z hl'adiska 
STN, 

j) kontrolova\' súlad s projektovou do\rumentáciou, 
k} kontrolova! dodržiavanie podmieno\< stanovených v stavebnom konaní, územnom konaní a 

opatrenia štátneho stavebného dozoru po dobu realizácie stavby, · 
l} kontrolovať súlad s S1N a STf.! EM, 
m) kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnu\é skúšl:y materiálov, lronštrukcii a 

prác, kontrola Ich výsledkov a vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu reat;zovaných prác a 
dodávok (atesty, protokoly a pod.), 

n) kontroloval' tých časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprlstupnými, 
o) spolupracovať s pracovníkmi (generálneho) projektanta zabezpečujúcimi autorsl<ý dozor pri 

zabezpečení súladu realizovaných dodavok a prác s projektom; 
p) kontroloval' súlad rozpočtu a cenou stavby, 
q) kontrolovať čerpanie nákladov stavby, 
r) kontrolovať vecnú a cenovú správnos!' a úplnos!' oceňovaclch podkladov a faktúr zhotoviteľa siavby, 

Ich súlad s podmienkami zmluv o dielo a ich predl<ladanie k likvidácii investorovi, 
s) predklada! návrhy pripadných opatreni k zniženlu nákladov re~lizácie, 
t) prerokoval' dodatky a zmeny projel<lu diela, ktoré nepredlžujú laholu výstavby a nezhoršujú kvalitu 

diela, 
u) starostlivosť o systematické doplňanie dokumentácie, podľa v.torej sa stavba realizuje a evidovanie 

dol:umentácie dokončených časti stavby, 
v) posudiť opravnenosti a účelnosti pripadných prac na~iac, 
w) kontrolovať vedenie stavebných a montážnych denníkov ~ súlade s podmien\;ami uvedenými v 

príslušných zmlu~ách, 
x) posúdiť prlpadné požiadavky zhotovíte/a stavby na zmeny proiektovei dokumentácie, 
y) l<ontroloval' zmenové listy a práce naviac, 
z) požadovať informácie o priebehu výstavby stavby od Mestskej časti, 
aa) požadovať bezodkladné íniormovanie od Mestskej časti o všetkých závažných olmlnostiach, 
bb) kontrolovať ods\raňovanie vád a nedorobkov zistených prt preberani stavby v dohodnutých 

termlnoch, 
cc) účasť pri odovzdaní a prevzati rekonštrukcie. 
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4. Hlavné mesto má po dokončení diela najmä, nie však Ví•lučne lieio oprávnenia: 
a) pripravil' podklady pre kolaudáciu a ziwerečné zhodnolenie rekonštrukcie stavby v priebehu 

realizácie, 
b) spolupracoval' s Mestskou časťou pri záverečnom vyúčtovaní rekonštrukcie sfavby, 
c) účast' na kolaudačnom konani, 
d) priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu. 
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