DOHODA O UKONČENÍ
MANDÁTNEJ ZMLUVY č. 1/2014/ÚPSP zo dňa 14.03.2014
uzatvorenej podľa § 566 a násl. obchodného zákonníka a ust. § 16 a nasl. stavebného zákona
(ďalej len „dohoda“)
_______________________________________________________________

Zmluvné strany:
Mestská časť Bratislava – Rača,
Sídlo:
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:

Mgr. Michal Drotován

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

IBAN:

SK75 0200 0000 0000 0042 1032

IČO:

304557

DIČ:

2020879212

IČ DPH:

Nie je platcom DPH

(ďalej len ako „mandant“ alebo tiež „mestská časť“)
a
Ing. arch. Marta Závodná
Sídlo:

Na Hrebienku 14, 811 02 Bratislava

IČO:

30 163 391

DIČ:

1025339073

IČ DPH:

Nie je platcom DPH

Číslo odbornej spôsobilosti: č.340
(ďalej len ako „mandatár“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1.

Dňa 14.03.2014 zmluvné strany uzavreli Mandátnu zmluvu č. 1/2014/ÚPSP (ďalej len
„Mandátna zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok Mandatára v rámci výkonu
obstarávateľskej činnosti pre mandanta zabezpečiť proces obstarávania Územného

plánu zóny Krasňany (v ďalšom texte len územný plán zóny) podľa ust. § 16 a nasl.
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v ďalšom texte
zmluvy len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.
1.2.
Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, skončiť mala ukončením prác podľa bodu
2.2.17 Mandátnej zmluvy. t.j. zaslaním čistopisu územného plánu zóny, registračného
listu a kópie uznesení o schváleného územného plánu zóny Hlavnému mestu SR
Bratislave a Okresnému úradu v Bratislave, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva zo dňa 29.01.2019, č. UZN
16/29/01/19/P a č. UZN 17/29/01/19/P, ktorými Miestne zastupiteľstvo vyhovelo
protestu prokurátora Pd 273/18/1103-2 zo dňa 04.12.2018 proti uzneseniu Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 23. októbra 2018 č. UZN
507/23/10/18/P, ktorým Miestne zastupiteľstvo súhlasilo s pokračovaním obstarávania
Územného plánu zóny Krasňany a protestu prokurátora Pd 209/18/1103-9 zo dňa
04.12.2018 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača
zo dňa 28. 02. 2017, č. UZN 267/28/02/17/P, ktorým Miestne zastupiteľstvo
a)
vzalo na vedomie
1) správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie
Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača, január 2017
2) stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu
v Bratislave č.j. OÚ-BA-OVBP- 2016/11971 zo dňa 7.12.2016
3) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom
prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny
Krasňany, MČ Bratislava-Rača, máj 2016
b)
schválilo Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Krasňany, Mestská
časť Bratislava-Rača, čistopis, jún 2016
c)
odporučilo starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača pokračovať v obstarávaní
Územného plánu zóny Krasňany, Mestská časť Bratislava-Rača na podklade
schváleného Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Krasňany,
Mestskej časti Bratislava-Rača, čistopis, jún 2016 v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
a schválenej opravy uvedených uznesení Miestneho zastupiteľstva uznesením UZN č.
38/19/02/19/P zo dňa 19. 02. 2019 o zrušení UZN č. UZN 507/23/10/18/P a č. UZN
267/28/02/17/P sa zmluvné strany dohodli na ukončení Mandátnej zmluvy.

Článok II.
Predmet dohody
2.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah, ktorý vznikol na základe Mandátnej
zmluvy, zanikne nadobudnutím účinnosti tejto Dohody.
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2.2.

Akékoľvek záväzky, práva či povinnosti ktoré vznikli na základe Mandátnej zmluvy
zaniknú ku dňu uvedenom v predchádzajúcom bode.
2.3.
Zmluvné strany vyhlasujú, že majú medzi sebou vysporiadené všetky záväzky, ktoré
vznikli na základe Mandátnej zmluvy.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
3.1.

Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy obdrží mestská časť,
jeden rovnopis mandatár.
3.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mestskej časti (§ 47
Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3.3. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane alebo bude považované za neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia tejto dohody tým nebudú dotknuté
a zostanú platné, účinné a vykonateľné v plnom rozsahu, ktorý právne predpisy
umožňujú. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo
nevykonateľné ustanovenia novými, ktoré budú svojim významom čo najbližšie
významu ustanovení, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými.
3.4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú z tejto Dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo ukončenie, budú prednostne riešené zmierom a v dobrej viere. Spory, ktoré
nebudú medzi Zmluvnými stranami urovnané podľa predchádzajúcej vety, sa s
konečnou platnosťou vyriešia na vecne a miestne príslušnom súde v Slovenskej
republike.
3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že ju uzavreli za obvyklých podmienok, že sa dôkladne
zoznámili s jej obsahom, že nejednali pod nátlakom, že táto zmluva je slobodným
prejavom ich vôle a že všetky ustanovenia zmluvy sú pre obe strany zrozumiteľné.
V Bratislave, dňa 02.09.2019
Za mandanta:

Mandatár:

.......…..…………………............

.......…..…………………............

Mgr. Michal Drotován
starosta

Ing. arch. Marta Závodná
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