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Materi�l č�slo: 447/2009

K bodu: 
N�vrh na ukončenie zmluvy o spolupr�ci s Miestnym športov�m klubom Iskra Petržalka

Predklad�: N�vrh uznesenia:

Mari�n Miškanin Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
prednosta Petržalka

s c h v a ľ u j e 

odst�penie od zmluvy č. 216/2008 o spolupr�ci pri 
revitaliz�cii školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska 61 
v Bratislave medzi mestskou časťou Bratislava-
Petržalka a Miestnym športov�m klubom Iskra 
Petržalka ku dňu 15.12.2009

Prerokovan�:
- v miestnej rade: 18.11.2009
- v operat�vnej porade starostu: 9.11.2009
- v komisii kult�ry, ml�deže a športu: 11.11.2009

Spracovateľ:
Robert Schn�rmacher
refer�t športu
oddelenie školstva, kult�ry a športu
Elena Pol�kov�
ved�ca oddelenia
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1. D�vodov� spr�va

Na z�klade čl. 4, bod 4. 3 zmluvy č. 216/2008 o spolupr�ci pri revitaliz�cii školsk�ho are�lu ZŠ 
Budat�nska 61 v Bratislave uzavretej dňa 13.12.2008 medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka 
a miestnym športov�m klubom Iskra Petržalka (MŠKI) navrhujeme odst�penie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka od uvedenej zmluvy. 

Materi�l bol predmetom rokovania Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 18.11.2009 a bol odporučen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 24.11.2009.

D�vodom n�vrhu na odst�penie od zmluvy je neplnenie povinnost� vypl�vaj�cich 
z ustanoven� uveden�ch v čl�nku 2, tejto zmluvy zo strany MŠKI kde sa v jednotliv�ch bodoch 
uv�dza:

2.2 Bud�ci prev�dzkovateľ sa zav�zuje poskytovať v prospech  investora bezodplatne všetky 
činnosti spojen� s realiz�ciou revitaliz�cie školsk�ho are�lu, najm� na �čet investora zaobstarať 
projektov� dokument�ciu, inžinierske a in� odborn� pr�ce.

2.6 Všetky podklady podľa bodov 2.3.1 až 2.3.7 m�žu byť na �čely plnenia podľa tejto zmluvy 
použit� iba na z�klade schv�lenia investorom. Pokiaľ investor niektor� z podkladov predložen� 
bud�cim prev�dzkovateľom neschv�li, je bud�ci prev�dzkovateľ povinn� obstarať nov� 
podklad podľa pokynov investora.

2.7 Pri obstaran� obchodn�ch z�ležitost� podľa bodu 2.2 m� bud�ci prev�dzkovateľ postavenie 
komision�ra s odch�lkami uveden�mi v tejto zmluve. Bud�ci prev�dzkovateľ je povinn� konať 
s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov investora, chr�niť jemu zn�me z�ujmy a 
ozn�miť mu všetky okolnosti, ktor� m�žu mať vplyv na zmenu pr�kazov investora. Zmluvn� 
vzťahy s hodnotou predmetu plnenia nad 5 000,- Sk m�že bud�ci prev�dzkovateľ uzatv�rať iba 
s p�somn�m s�hlasom investora.

2.8 Bud�ci prev�dzkovateľ je povinn� pod�vať investorovi spr�vy o postupe rekonštrukcie vždy po 
skončen� pr�slušn�ho mesiaca, inak na v�zvu investora.

Neplnen�m uveden�ch ustanoven� zmluvy naplnil MŠKI ustanovenie čl. 4, bod 4.1 v ktorom sa 
uv�dza:

4.1 Zmluva zanikne aj odst�pen�m od zmluvy pre porušenie povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej 
strany podľa tejto zmluvy, ak porušiteľ nevykon� n�pravu ani v lehote poskytnutej opačnou 
stranou a opačn� strana ho na možnosť odst�penia od zmluvy vo v�zve na plnenie povinnosti 
podľa tejto zmluvy upozornila.

Tento materi�l vych�dza z uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 456/2009 zo dňa 27.10.2009 k materi�lu „Spr�va z poslaneck�ho prieskumu športov�ho 
are�lu na Budat�nskej č. 61“, v ktorom sa uv�dza, že „mestsk� časť Bratislava-Petržalka mus� 
nadobudn�ť vlastn�cke pr�vo k budovan�mu dielu“ a potom „po prevzat� diela proces 
štandardizovať...“

Odst�penie od zmluvy o spolupr�ci s MŠKI d�va z�kladn� predpoklad na splnenie 
uznesenia č. 456/2009.


