Dohoda o spolupráci
Čl. 1

Partnerské strany
Objednávateľ :
Zastúpený:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
(ďalej len: „objednávateľ“)

Obec Utekáč
Miroslav Barutiak, starosta obce
985 06 Utekáč č. 848/52
17067430
2020464853
Prima banka Slovensko IBAN:SK07 5600 0000 0060 4997 6001

Zhotoviteľ:

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
Zastúpený vo veciach zmluvných: doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD., dekanka FA STU
Zastúpený vo veciach odborných:

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.,
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA

Zastúpený vo veciach technických: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.,
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA
Sídlo:

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
(ďalej len: „zhotoviteľ“)

00397687
2020845255,
SK 2020845255
Štátna pokladnica, č.ú.: 7000081906/8180

Článok 2
Predmet Dohody o spolupráci
Predmetom tejto Dohody o spolupráci je dobrovoľný záväzok na realizácii architektonického
výskumu pamiatkových hodnôt kaštieľa v Utekáči a odborných prác spojených s aplikáciou
výsledkov výskumu pre prípravu rozvojových zámerov obce.
Článok 3
Obsah a rozsah predmetu
3.1. Zhotoviteľ spracuje v rámci pedagogického procesu v prvom stupni štúdia v predmete
Ateliér architektonického navrhovania IV. výskum pamiatkových hodnôt kaštieľa v Utekáči
a potenciál ich využitia pre prípravu rozvojových zámerov obce:
a) Správa k architektonickému výskumu pamiatkových hodnôt kaštieľa v Utekáči
b) Architektonické štúdie pamiatkovej obnovy objektu
c) Inventarizácia hodnotových autentických architektonických prvkov a detailov
kaštieľa v Utekáči.

3.2. Rozsah úlohy: Spracované budú varianty funkčného využitia. Správa bude
sumaririzovať výsledky výskumu a bude obsahovať ekonomické vyhodnotenie.
3.3. Forma spracovania: Správa bude spracovaná písomne vo formáte A4. Každá štúdia
bude podaná vo forme elektronického farebného portfólia A3 na DVD (pdf alebo jpg súbory
z portfólia práce) a súbor deviatich plagátov.
Článok 4
Cena
Partnerské strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ poskytne spracovateľovi
bezplatne:
a)
podklady k architektonickej štúdii ( zameranie objektu dwg, mapy okolia
objektu, obsah funkčnej náplne, základnú fotodokumentáciu súčasného stavu)
b)
ubytovanie pre 10 osôb ( 8 študentov + 2 pedagógovia) pre obhliadku kaštieľa
a okolia v teréne.
c)
sprístupnenie priestorov objektu pre potreby výskumu.
4.2. Zhotoviteľ uhradí po odovzdaní diela:
- náklady na tlač portfólií a posterov
- režijné náklady
v celkovej výške 1200,- EUR.
4.3
Forma úhrady bude na základe faktúry vystavenej realizátorom predmetu dohody
s termínom splatnosti podľa dohodnutého splátkového kalendára. 1. splátka 400,00 EUR dňa
25.5.2015, 2.splátka 400,00 EUR dňa 25.6.2015, 3. splátka 400,00 EUR dňa 24.7.2015.
4.1

Článok 5.
Lehoty plnenia záväzkov a spolupôsobenie
5.1
5.2
5.3

Spracované výskumy a návrhy budú predložené objednávateľovi k diskusii.
Výsledky práce budú odovzdané objednávateľovi v Utekáči do 20.3.2015.
Objednávateľ rešpektuje, že výsledky predmetu dohody sú duševným vlastníctvom
zhotoviteľa. V prípade, že dokumentácia bude poskytnutá tretím osobám pre stavebné
a projektové účely ako aj pre publikovanie (aj parciálne) používateľ dokumentácie
vždy uvedie autorstvo zhotoviteľa.
Článok 7.
Záverečné zhrnutia

Akékoľvek zmeny v tejto Dohode o spolupráci možno realizovať iba na základe písomnej
dohody, potvrdenej obidvomi zmluvnými stranami.
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia.
V Bratislave:
–––––––––––––––––––––––––––
doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD.
dekanka FA

––––––––––––––––––––––––––––
Miroslav Barutiak
starosta obce

