ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Stará Turá
SNP 1/2
00 312 002
2020381990
Ing. Anna Halinárová
Ing. arch. Katarína Robeková
VÚB Trenčín a.s. expozitúra Stará Turá
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2062 2202
a

Poskytovateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
00397687
SK2020845255
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je spolupráca a spracovanie 30 – tich architektonických štúdií
polyfunkčných bytových domov pre mesto Stará Turá. Poskytovateľ poskytne
objednávateľovi spracované architektonické štúdie v tlačenej verzii na formáte 70 x 100
cm a digitálnej podobe na CD. Uvedené štúdie sú chránené autorských zákonom a je
možné ich použiť len pre výstavné účely. V prípade ich ďalšieho publikovania je nutné
uvádzať autorov štúdií ako aj Fakultu architektúry STU v Bratislave.

III.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle predmetu zmluvy uvedenom v článku II poukázať na
účet poskytovateľa SK70 8180 0000 0070 0008 1906 finančnú čiastku 1 500,- Eur
(slovom: jeden tisíc päťsto eur ).

V. TERMÍNOVANIE ZMLUVY
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2016.
VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí budú
vzájomné sporné otázky riešiť dohodou.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomnou formou na základe
súhlasu oboch strán.
3. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom vyhotovení.
4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne,
zmluvu neuzavreli v tiesni a preto ju znakom súhlasu vlastnoručne podpísali.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka
v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci
deň po dni jej zverejnenia.

V Starej Turej, dňa

V Bratislave, dňa 12.01.2016

....................................................

.......................................................

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka fakulty

