DOHODA O SPOLUPRÁCI
medzi
Mestom Trnava
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
zastúpeným: JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta Trnava
IČO: 00 313 114
(ďalej len "Mesto Trnava")
a
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave
Fakultou architektúry
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
zastúpenou: Prof. Ing.arch. Pavel Gregor, PhD., dekan fakulty
IČO: 00 397 687
(ďalej len "Fakulta architektúry")
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto dohody je rozvoj vzťahov medzi Mestom Trnava a Fakultou architektúry
pre vzájomne výhodné aktivity v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania,
záhradnej a krajinnej architektúry, obnovy pamiatkového dedičstva a dizajnu, ako aj
v skvalitnení pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti na jednej strane
a v zlepšení územnoplánovacích podkladov, rozhodovania a riadenia na strane druhej.
2. Obidve strany budú podporovať realizáciu hlavných smerov v jednotlivých oblastiach
dohodnutých touto dohodou o spolupráci prostredníctvom konkrétnych aktivít.
Článok 2
Oblasti a podmienky spolupráce
1. Obidve strany sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci nasledovných oblastí:
v
-

architektúra
urbanizmus
územné plánovanie
záhradná a krajinná architektúra
obnova pamiatkového dedičstva
dizajn
týchto aktivitách:
spracovanie architektonických štúdii prevažne formou ateliérových prác študentov,
študentských súťaží a workshopov na vybrané lokality a témy v úzkej vzájomnej
súčinnosti,
- vedecko-výskumná spolupráca, spolupráca na spoločných projektoch,
(ďalej len „aktivity“).

2. Na základe tejto dohody sa Mesto Trnava zaväzuje poskytnúť podklady a odborné vstupy
potrebné a nevyhnutné pre realizáciu konkrétnych aktivít a Fakulta architektúry sa na
základe tejto dohody zaväzuje zabezpečiť prezentácie výstupov realizovaných konkrétnych
aktivít.
3. Realizácia konkrétnych aktivít sa bude vykonávať podľa dohovorov a pracovných
programov realizácie, rozpracovaných na jednotlivé aktivity.
Jednotlivé dohodnuté aktivity budú písomne konkretizované prostredníctvom dodatkov
k tejto dohode.
Obsahom dodatkov podľa predchádzajúcej vety bude špecifikácia záväzkov obidvoch
strán vzťahujúcich sa ku konkrétnym aktivitám.
Článok 3
Časová pôsobnosť zmluvy
1. Obidve strany sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú štyri roky, počnúc
dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
2. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana písomnou formou bez udania dôvodu
v lehote minimálne šesť mesiacov pred termínom jej ukončenia. Pokiaľ žiadna zo strán
nevypovie písomne platnosť tejto dohody minimálne šesť mesiacov pred termínom jej
ukončenia, predlžuje sa platnosť tejto dohody na dobu ďalších štyroch rokov.
Platnosť tejto dohody môže zaniknúť aj na základe dohody obidvoch strán.
3. Obidve strany sa zaväzujú, že v prípade ukončenia platnosti tejto dohody zabezpečia
realizáciu aktivít, aktuálne prebiehajúcich v čase ukončenia dohody, až do ich ukončenia.
Článok 4
Odmena
1. Obidve strany sa dohodli, že za spoluprácu pri jednotlivých alebo viacerých konkrétnych
aktivitách môže Fakulte architektúry patriť odmena, pričom o tejto skutočnosti sa zmluvné
strany dohodnú priamo v jednotlivých dodatkoch.
2. Obidve strany sa dohodli, že dohoda o prípadnej odmene za spoluprácu pri realizácii
aktivít bude neoddeliteľnou súčasťou písomných dodatkov k tejto dohode.
3. Mesto Trnava sa zaväzuje uhradiť Fakulte architektúry prípadnú dohodnutú odmenu na
základe vystavených a doručených faktúr.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve
vyhotovenia.
2. Dohoda nadobúda platnosť a tým aj právnu záväznosť dňom jej podpisu štatutárnymi
zástupcami obidvoch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
3. Dohodu možno meniť iba písomne, so súhlasom obidvoch strán, formou dodatkov k
tejto dohode.
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4. Obidve strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia obidvoch
strán.

V Trnave dňa............................

V Bratislave dňa............................

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,v.r.
primátor

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,v.r.
dekan
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