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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZRIADENÍ A PREVÁDZKE PITNEJ FONTÁNY 

č. zmluvy BVS: ZOS/218/2016/BVS 

č. zmluvy Záujemcu: 08715/01 (094/16/07) 

uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva") 

ZMLUVNE STRANY 

názov: 
sídlo: 
zástupca zodpovedný 
vo veciach zmluvných: 

zápis: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN; 
SWIFT: 
(ďalej len „BVS") 

názov: 
sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
(ďalej len „Záujemca") 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

PaedDr. Mgr. Milan Trstenský, vedúci odboru PR a 
marketingu, na základe štatútu predstavenstva 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 3080/B 
35 850 370 
2020263432 
SK2020263432 
VÚB Bratislava - Ružinov 
1004062/0200 
SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
SUBASKBX 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
2020662237 
neplatca DPH 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
00562441/5200 
SK82 5200 0000 0000 0056 2441 
OTPVSKBX 
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(každá zo zmluvných strán samostatne tiež „zmluvná strana", všetky vyššie uvedené 
strany ďalej spoločne ako „zmluvné strany"). 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto Zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán pri 
realizácii verejnoprospešného projektu zriadenia a prevádzky pitnej fontány s logom 
BVS na Bratislavskej ulici v Senci (ďalej len „pitná fontána"). 
BVS sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť sama alebo prostredníctvom 
tretej osoby zriadenie (namontovanie) a inštaláciu pitnej fontány s logom BVS na 
pozemku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Záujemcu, a to pozemku parcely reg. KN 
„C" č. 3497/1, o výmere 1 268 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného na LV č. 2800 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, 
pre katastrálne územie Senec, obec Senec, okres Senec a to konkrétne na jeho časti 
o výmere 1 m2 (ďalej len „pozemok Záujemcu"). 
O ukončení inštalácie pitnej fontány BVS Záujemcu vhodným spôsobom informuje. 



Pre vylúčenie pochybností, BVS zostáva vlastníkom pitnej fontány aj po ukončení 
inštalácie pitnej fontány, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmluvné 
strany sa dohodli, že predpokladaný termín, kedy bude pitná fontána daná do 
prevádzky, je 31.07.2016. Tento termín je možné zo strany BVS aj bez uvedenia 
dôvodu posunúť na iný vhodnejší termín. O tejto skutočnosti BVS Záujemcu vhodným 
spôsobom upovedomí. Dodávka pitnej vody do pitnej fontány je na náklady BVS. 

2. PRAVÁ A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 BVS sa zaväzuje: 
(a) zriadiť a inštalovať pitnú fontánu na pozemku Záujemcu pre verejnoprospešné 

účely, 
(b) zabezpečovať prevádzku pitnej fontány, 
(c) zabezpečovať kontrolu stavu a funkčnosti pitnej fontány a jej prípadné opravy, 
(d) zabezpečovať údržbu pitnej fontány. 

2.2 Záujemca sa zaväzuje: 
(a) poskytnúť pozemok na zriadenie a inštaláciu pitnej fontány ako aj priestor 

k osadeniu propagačného banneru, ak takýto BVS bude zriaďovať, 
(b) spolupracovať s BVS a/alebo akoukoľvek treťou osobou pri zriadení a inštalácii 

pitnej fontány, 
(c) poskytovať BVS a/alebo tretej osobe akúkoľvek a všetku súčinnosť pri 

vybavovaní povolení á súhlasov od príslušných štátnych či miestnych orgánov na 
zriadenie a inštaláciu pitnej fontány, prípadne prevádzkovanie pitnej fontány a jej 
napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, 

(d) umožniť vykonávanie riadnej prevádzky, náhodnej kontroly stavu a funkčnosti 
pitnej fontány BVS, alebo ňou poverenou osobou, 

(e) zabezpečovať čistotu pitnej fontány, 
(f) zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo zneužitiu logá BVS na pitnej fontáne 

a/alebo propagačného bannera, ak tento bude zriadený, 
(g) zodpovedne sa starať o pitnú fontánu tak, aby pitná fontána spĺňala všetky 

podmienky na zdravú pitnú vodu, 
(h) šíriť dobré meno BVS dostupnými prostriedkami, napr. cez webovú stránku, 

obecné noviny a podobne. 
2.3 Z dôvodu, že pitná fontána má slúžiť na verejnoprospešný účel, táto bude zriadená a 

inštalovaná na pozemku Záujemcu bezodplatne. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou 
zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka, 
inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto 
Zmluve, ako i poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy, sú pravdivé a zodpovedajú 
skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto 
Zmluvy. 

3.3 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže 
by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Porušenie 
povinnosti mlčanlivosti zakladá nárok na odstúpenie od Zmluvy tou zmluvnou 
stranou, ktorá sa porušenia povinnosti nedopustila. Záväzok zmluvných strán 
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obsiahnutý v tomto odseku zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti Zmluvy. 
3.4 Akékoľvek postúpenie práv a povinnosti z tejto Zmluvy je zmluvná strana oprávnená 

realizovať výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. 
3.5 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú 

doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane. 
3.6 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán a formou písomných a očíslovaných dodatkov. 
3.7 V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy vzhľadom na neskoršiu 

legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu stane právne neúčinné alebo 
neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy. 

3.8 Zmluvné strany sa zaväzujú dobrovoľne plniť záväzky vyplývajúce im zo Zmluvy. V 
prípade vzniku sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ho predovšetkým rokovaniami 
a cestou zmĺeru. V prípade jeho nevyriešenia rozhodne o predmete sporu na návrh 
ktorejkoľvek zmluvnej strany príslušný slovenský súd. 

3.9 Táto Zmluva je vyhotovená v Štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú. 

V Bratislave, dňa V Senci, dňa: 

Za BVS: Za Záujemcu: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Senec 

^ / 
PaedDr. Mgr. Milan Trestenský/ 
vedúci odboru PR a marketingu 
na základe štatútu predstavenstva 
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