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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava–Petržalka konaného
dňa 10. marca 2009



Materiál číslo: 323/2009



K bodu:	Návrh dohôd o spolupráci medzi Fakultou architektúry STU, VŠVU a mestskou časťou Bratislava-Petržalka_________________________________





Predkladá:					Návrh uznesenia:

Juraj Kováč					Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–1. zástupca starostu				Petržalka


						s ch v a ľ u j e
Prerokované:

v operatívnej porade starostu	a) Dohodu o spolupráci medzi Fakultou
dňa 12.1.2009	architektúry STU v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

v miestnej rade				b) Dohodu o spolupráci medzi Vysokou školou
dňa 24.2.2009	výtvarných umení v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

	








Spracoval:
Juraj Kováč
1. zástupca starostu

Návrh

DOHODA O SPOLUPRÁCI

medzi
Fakultou architektúry STU v Bratislave
a
Mestskou časťou Bratislava – Petržalka

S cieľom rozvoja vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania, uzatvára Fakulta architektúry STU v Bratislave (ďalej FA STU) a Mestská časť Bratislava – Petržalka (ďalej MČ Petržalka) túto dohodu o spolupráci.


Článok 1
Zmluvné strany

1.1.
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
štatutárny zástupca : Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., dekan FA STU
zástupca pre veci technické: prodekan pre rozvoj
IČO: 			00397 687
DIČ: 			2020845255
DIČ pre DPH:		2020845255
Č. účtu: 		7000081906/8180

1.2.
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
štatutárny zástupca : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta MČ Bratislava – Petržalka
zástupca pre veci technické: 	predseda Komisie územného plánu, výstavby a dopravy
MČ Bratislava – Petržalka
IČO:			603 201
DIČ: 			2020936643
Č. účtu:		1800599001/5600, Dexia banka Slovensko, a.s.


Článok 2
Predmet dohody

Predmetom dohody je rozvoj spolupráce pri riešení aktuálnych otázok rozvoja MČ Bratislava – Petržalka v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia formami podľa čl. 4.


Článok 3
Podmienky realizácie

Realizácia jednotlivých aktivít a ich finančné zabezpečenie sa bude vykonávať na základe dodatkov k tejto dohode.

Článok 4
Oblasti spolupráce

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v týchto oblastiach aktivít:

	vyhotovovanie architektonických a urbanistických štúdií /v rôznych formách/

spracovanie územnoplánovacích podkladov a územných plánov
spolupráca pri spracovaní odborných posudkov a expertíz v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia.


Článok 5
Trvanie a platnosť dohody

Táto dohoda a jej dodatky nadobudnú platnosť po schválení v miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Petržalka a dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú. Výpoveď tejto dohody je 6 mesiacov bez udania dôvodu doporučeným písomným oznámením. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade vypovedania alebo ukončenia platnosti tejto dohody zabezpečia  realizáciu  už prebiehajúcich aktivít až do ich ukončenia.

Akékoľvek zmeny v tejto dohode alebo uzavretých dodatkoch k tejto dohode možno realizovať iba na základe písomnej dohody schválenej miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka a podpísanej štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.


Článok 6
Všeobecné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

Zároveň sa ruší a stráca platnosť Dohoda o spolupráci medzi Fakultou architektúry STU v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava – Petržalka uzatvorená dňa 10.10.2000.



V Bratislave dňa:







____________________________________	________________________________

Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.	       doc.  RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave	       starosta MČ Bratislava– Petržalka

Návrh

DOHODA O SPOLUPRÁCI

medzi
Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave
a
Mestskou časťou Bratislava – Petržalka

S cieľom rozvoja vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania, revitalizácie a s ohľadom na početné odborné i osobné kontakty pracovníkov obidvoch inštitúcií uzatvára Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ďalej VŠVU) a Mestská časť Bratislava – Petržalka (ďalej MČ Petržalka) túto dohodu o spolupráci.


Článok 1
Zmluvné strany

1.1.
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
štatutárny zástupca : prof. Karol Weisslechner, akad. arch., rektor VŠVU
zástupca pre veci technické: vedúci katedry architektonickej tvorby
IČO: 			157 805
DIČ: 			2020798692
DIČ pre DPH:		2020798692
Č. účtu: 		7000077739/8180

1.2.
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
štatutárny zástupca : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta MČ Bratislava – Petržalka
zástupca pre veci technické: 	predseda Komisie územného plánu, výstavby a dopravy
MČ Bratislava – Petržalka
IČO:			603 201
DIČ: 			2020936643
Č. účtu:		1800599001/5600, Dexia banka Slovensko, a.s.


Článok 2
Predmet dohody

Predmetom dohody je rozvoj spolupráce pri riešení aktuálnych otázok rozvoja MČ Bratislava – Petržalka v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia formami podľa čl. 4.


Článok 3
Podmienky realizácie

Realizácia jednotlivých aktivít a ich finančné zabezpečenie sa bude vykonávať na základe dodatkov k tejto dohode.

Článok 4
Oblasti spolupráce

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v týchto oblastiach aktivít:

	vyhotovovanie architektonických a urbanistických štúdií /v rôznych formách/

spracovanie územnoplánovacích podkladov a územných plánov
spolupráca pri spracovaní odborných posudkov a expertíz v oblasti architektúry a urbanizmu.


Článok 5
Trvanie a platnosť dohody

Táto dohoda a jej dodatky nadobudnú platnosť po schválení v miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Petržalka a dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú. Výpoveď tejto dohody je 6 mesiacov bez udania dôvodu doporučeným písomným oznámením. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade vypovedania alebo ukončenia platnosti tejto dohody zabezpečia  realizáciu  už prebiehajúcich aktivít až do ich ukončenia.

Akékoľvek zmeny v tejto dohode alebo uzavretých dodatkoch k tejto dohode možno realizovať iba na základe písomnej dohody schválenej miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka a podpísanej štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.


Článok 6
Všeobecné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.




V Bratislave dňa:







____________________________________	________________________________

    prof. Karol Weisslechner, akad. arch.		       doc.  RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
  rektor Vysokej školy výtvarných umení		       starosta MČ Bratislava– Petržalka
v Bratislave

Dôvodová správa


Miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako volení zástupcovia obyvateľov Petržalky majú enormný záujem o skvalitnenie života obyvateľov Petržalky. V tomto duchu chcú spolupracovať s Fakultou architektúry STU a Vysokou školou výtvarných umení pri územnou rozvoji Petržalky ako moderného mesta s množstvom oddychových zón, námestí, parkov a športovísk. Spolupráca sa bude realizovať pri vypracovávaní architektonických a urbanistických štúdií, spracovaní územnoplánovacích podkladov a územných plánov, spracovaní odborných posudkov a expertíz v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia.

Nakoľko obidve inštitúcie sú zamerané na výučbu architektúry a urbanizmu je predpoklad, že disponujú najnovšími poznatkami v oblasti svetového urbanizmu a dokážu tieto poznatky aplikovať v prospech Petržalky. Inštitúcie nie sú zamerané komerčne a nebudú ovplyvňované investormi na území Petržalky.


