
1: 
názov: Obec Rudinská 

DOHODA O SPOLUPRÁCI 
Čl. 1 

Strany dohody 

sídlo: Rudinská 125, 023 31 Rudina 
zastúpený: Ing. Jozef Švirík 
IČO: 00314277 
DIČ: 2020553249 

(ďalej ako strana 1 dohody) 

2: 
obchodný názov: Ecocities, s.r.o. 
sídlo: Eugena Suchoňa 3, 921 01 Piešťany 
registrácia: v Obch. reg. Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22807/T 
zastúpený: doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ 
IČO: 36860689 
DIČ: 2022707225 

(ďalej ako strana 2 dohody) 
Čl. II 

Úvodné ustanovenia 
(1) Strana 1 tejto dohody ako objednávateľ uzatvorila so stranou 2 tejto dohody ako zhotoviteľom 

zmluvu o dielo č . UR-01/2015 podľa ust.§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Obchodný zákonník), predmetom ktorej je spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie 11 Územný plán obce Rudinská". 

Čl. III 
Predmet dohody 

(1) Predmetom tejto dohody je dohodnutie spolupráce v nasledovných bodoch: 
a) Zhotoviteľ pre objednávateľa bezplatne vypracuje žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie 11 Územný plán obce Rudinská". 
b) Zhotoviteľ zaháji práce na návrhu územnoplánovacej dokumentácie 11Územný plán obce 

Rudinská", výhradne na základe pokynu objednávateľa. Objednávateľ je povinný zadať pokyn na 
zahájenie prác iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, a to do 1 mesiaca od podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie. 

c) Objednávateľ zabezpečí podanie vypracovanej žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Rudinská" s prílohami podľa zákona č. 
226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 
v termíne na podávanie žiadostí, t.j. od 15.1.2016 do 29.1.2016. 

d) V prípade neudelenia dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie objednávateľ 
zabezpečí podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie „Územný plán obce Rudinská" s prílohami podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o 
poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku nasledujúcom 
po roku neudelenia dotácie. 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

(1) Strany tejto dohody vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretá ako prejav ich slobodnej vôle, ich 
zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, s obsahom tejto dohody sa riadne 
oboznámili a uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok. 

(2) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu stranami tejto dohody. 
(3) Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho každá strana obdrží jeden. 

-~= .l.~ -

Ing. Jozef 

ECOCITIES s.r.o. 
plány a projekty pre mestá a obe 

Eugena Suchot'la 3. 921 01 Piešt.in 

--~~.ar2h:' Jaroslav Coplák, PhD., konateľ 




