·

,

Dohoda o spolupráci
medzi
Bratislavským samosprávnym krajom

a
Mestom (obcou)
Partneri dohody o spolupráci:

Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, Slovenská republika
IČO: 36063606
zastúpený: Ing. Pavlom Frešom- predsedom
a

Mesto (obec): Bratislava - MČ Dúbravka
Adresa: Žatevná 2, 841 02 Bratislava 42, Slovenská republika
IČO: 00603406
zastúpený: Ing. Jánom Sandtnerom - starostom

Preambula
Bratislavský samosprávny kraj a Mesto/obec Bratislava - MČ Dúbravka (d'alej len
"zmluvné strany") potvrdzujú hlboký záujem o spoluprácu pri zabezpečení regionálneho
a územného rozvoja regiónu a vedomí si svojej zodpovednosti za jeho rozvoj a pri zachovaní
vzájomnej výhodnosti dohodli sa zástupcovia Bratislavského samosprá
.
..
a Mesto/obec Bratislava - MČ Dúbravka na tejto dohode o spolupráci (ďalej len "dohoda").

ČlánokI
Predmet dohody
1.

Zmluvné strany sa budú podieľať na pravidelnej výmene informácií o zámeroch a
aktivitách, ktoré majú docieliť lepšiu koordináciu činností v oblasti regionálneho
a územného rozvoja a efektívny rozvoj spolupráce a spoločného postupu pri zavádzaní
informačných technológií do verejnej správy.

2.

Taktiež zmluvné strany budú uskutočňovať spoločné stretnutia, rozhovory a konzultácie
o otázkach, ktoré sú predmetom spoločného záujmu, najmä na úrovni štatutárnych
orgánov a odborných útvarov zmluvných strán. Svoju činnosť zamerajú na uskutočnenie
spoločného projektu v oblasti naplňania obsahu Geoportálu BSK, ktorý realizuje BSK
v súvislosti so zlepšením informovanosti verejnosti o činnosti regionálnej a miestnej
samosprávy. Súčasťou spolupráce bude vytvorenie priamych kontaktov medzi
odbornými útvarmi a expertmi zmluvných strán.

3.

Zmluvné strany budú intenzívne rozvíjať spoluprácu na základe spoločného záujmu, pri
výmenách informácií, v procese plánovania, organizovania a rozhodovania najmä v
oblasti uskutočnenia spoločného projektu budovania Geoportálu BSK v súvislosti so
zlepšením informovanosti verejnosti o činnosti regionálnej a miestnej samosprávy,
regionálneho a územného rozvoja ako aj v ďalších oblastiach.

4.

Zmluvné strany budú vyvíjať úsilie o zapojenie ďalších samospráv, iných relevantných
inštitúcií a záujmových združení v regióne do všeobecne prospešnej spolupráce.

Článok II
Základné smery spolupráce
1.

Zmluvné strany rozpracujú zásady spolupráce pri výmene poznatkov a pri hľadaní
spoločných postupov, predovšetkým s ohľadom na sledovanie, evidenciu
a vyhodnocovanie údajov pre vybudovanie Geoportálu BSK v súvislosti so zlepšením
informovanosti verejnosti o činnosti regionálnej a miestnej samosprávy.

2.

V záujme zefektívnenia spolupráce zmluvné strany vytvoria spoločné pracovné skupiny
zložené zo zástupcov odborných útvarov a ďalších odborníkov.

3.

Spoločné pracovné skupiny zamerajú svoju pozornosť na spoluprácu v oblasti projektu
sledovania, evidencie a vyhodnocovania údajov pre napÍňanie obsahu Geoportálu BSK
v súvislosti so zlepšením informovanosti verejnosti o činnosti regionálnej a miestnej
samosprávy, a to najmä:
a) V oblasti spracovania relevantných mapových podkladov týkajúcich sa
problematiky územného plánovania a regionálneho rozvoja.
b) V oblasti aktualizácie uličného a adresného systému.
c) V oblasti doplnenia mapových podkladov o nové významné ~--=-.e: ~
zjestvujúcej projektovej dokumentácie.
d) V oblasti zistenia existujúceho stavu územnoplánovacej dokumentácie
zakreslenia ako aj zakreslenia rozvojových zámerov v území.
e) V oblasti vytvorenia vhodných štruktúr pre evidovanie databázových,
textových (dokumenty), grafických a iných údajov potrebných pre
zapracovanie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.
f) V oblasti naplnenia údajov a informácií do navrhnutej štruktúry údajov.
g) V oblasti zlepšovania metodiky a postupu sledovania, vyhodnocovania
a evidencie údajov o území pre celé územie Bratislavského samosprávneho
kraja.
h) V oblasti vytvorenia postupu a technickej špecifikácie výmeny informácií
s mestami a obcami Bratislavského samosprávneho kraja ako aj voči tretím
stranám.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť potrebnú súčinnosť a to najmä pri získavaní
potrebných podkladov, vrátane ich zapožičania, pri rokovaniach s tretími subjektami,
ako aj pri návrhu štruktúr údajov a technologických postupov.

5.

Zmluvné strany delegujú svojich zástupcov do pracovných skupín.

6.

Zástupcovia zmluvných strán môžu povolať do pracovných skupín ďalších expertov.

7.

Pracovné skupiny predložia obom zmluvným
a závery v záujme prehÍbenia spolupráce.

stranám

svoje výstupy,

odporúčania

Článok III
Záverečné ustanovenia

'-/

1.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú svoj vážny záujem na realizácii vzájomne
prospešných aktivít ku prospechu budovania Geoportálu BSK v súvislosti so zlepšením
informovanosti
verejnosti o činnosti regionálnej
a miestnej samosprávy
ako aj
územného a regionálneho rozvoja zmluvných strán.

2.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.

Zmeny a doplnky dohody je možné uskutočniť súhlasným písomným vyhlásením oboch
strán.

4.

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení tejto dohody nemá za následok
neplatnosť alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú
v takom prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanovením novým,
ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán po vzájomnej
dohode.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto
dohody riešiť prednostne zmierlivo a to vzájomným rokovaním. V prípade, ak: nedôjde
k urovnaniu sporu mimosúdnou cestou, je na jeho rozhodnutie príslušný súd. Y zmvsle
Občianskeho súdneho poriadku v meni neskorších predpisov.

6.

Vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa upravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania
oboch zmluvných strán.

8.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach
každá zo zmluvných strán obdží dve vyhotovenia.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôl'u v tejto dohode prejavili slobodne, vážne, určite
a zrozumitel'ne, že si jej text prečítali a na znak súhla~~él:hRm
ju vlastnoručne
podpisujú bez výhrad.
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