
ZMLUVA  O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov  
medzi 

 
 
1. Zmluvné strany 

 
1.1. Mesto Prievidza 

Sídlo:          Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  
       Štatutárny orgán:      JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta  

 IČO:          318 442 
DIČ:          2021162814 
Bankové spojenie:     VÚB, a.s. pobočka Prievidza, 

                               číslo účtu: 16626-382/0200 
                     IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382     
                                BIC: SUBASKBX  
 

1.2. Mesto Bojnice 
Sídlo:            Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice 

 Štatutárny orgán:         Bc. František Tám, primátor mesta 
IČO:                     318 001 
DIČ:           2021162638 
Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a.s. pobočka ......,  

                                 číslo účtu: 90000710010/5600 
                                 IBAN: SK63 5600 0000 0090 0007 1010 
                                 BIC: KOMASK2X        

 
 
 

2. Účel zmluvy 

2.1. Účelom zmluvy je zabezpečiť spoluprácu zmluvných strán v záujme zlepšovania kvality 
a disponibility dopravnej infraštruktúry mesta Prievidza a mesta Bojnice.  

 

3. Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán najmä v týchto oblastiach:  

a) zabezpečenie bezpečnosti, zlepšenia kvality a disponibility dopravnej infraštruktúry  
a pravidelnej mestskej dopravy vo verejnom záujme  

b) vypracovanie generelu dopravy v záujme zabezpečenia finančných prostriedkov 
z európskych fondov   

c) zostavovanie plánu dopravnej obslužnosti a uzatváranie zmluvy o službách s dopravcom 
mestskej dopravy  

d) zostavovanie cestovného poriadku  a konanie o schválenie cestovného poriadku 
autobusových liniek v mestskej doprave 
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e) zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania na výber dopravcu na zabezpečenie 
služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave pre cestujúcu 
verejnosť  

f) poskytovanie dopravných služieb verejnosti a prevádzkovanie pravidelnej mestskej 
autobusovej dopravy vo verejnom záujme v súlade s plánom dopravnej obslužnosti 
a v nadväznosti na cestovný poriadok autobusových liniek.  

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán 

a) Mesto Prievidza sa zaväzuje: 

1. Zabezpečiť vykonanie verejného obstarávania na zhotovenie generelu dopravy.  Mesto 
Bojnice bude mať právo účasti pri vykonaní obstarávania. 

2. Zabezpečiť spolufinancovanie na vypracovanie generelu dopravy v pomere 90:10 . 

b) Mesto Bojnice sa zaväzuje: 

1. Poskytnúť súčinnosť pri príprave a realizácii generelu dopravy s právom mesta Bojnice 
stanoviť zástupcu pre tento proces.  

2. Zabezpečiť spolufinancovanie na vypracovanie generelu dopravy v pomere 10:90. 
 

c) Mesto Prievidza a mesto Bojnice sa spoločne zaväzujú na vzájomnú spoluprácu najmä vo 
veci realizácie všetkých bodov predmetu zmluvy, na uskutočňovanie vzájomných 
rokovaní, na zabezpečenie stanovísk a vydávanie súhlasov potrebných v predmetnej  veci, 
zabezpečiť finančné prostriedky na financovanie všetkých priamych aj nepriamych 
nákladov spojených s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom pomere. 

 

5. Zrušenie zmluvy 

5.1. Zmluva o spolupráci môže byť zrušená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných podmienok alebo povinností, 
pričom právne účinky odstúpenia nastávajú 6 mesiacov odo dňa doručenia písomného 
odstúpenia. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi  sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.  

6.2. Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku  dohodnutého 
a podpísaného oboma stranami. 

6.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú  i na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán 
na iné subjekty. 
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6.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve pre mesto 
Prievidza a dve pre mesto Bojnice. 

 

 

    V Prievidzi dňa                                                            V Bojniciach dňa 

 

 

 

 

 

       za mesto Prievidza                                                          za mesto Bojnice     

JUDr. Katarína Macháčková                                              Bc. František Tám 

       primátorka mesta                                                           primátor mesta 


