MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI RIEŠENÍ OTÁZOK SÚVISIACICH S FILIÁLKOU
(ďalej len „Memorandum“) uzavreté medzi týmito účastníkmi
Účastník 1
názov :
sídlo :
IČO :
štatutárny orgán :
(ďalej „Mestská časť BaNM“)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, Bratislava, PSČ: 832 91, Slovensko
00 603 317
Mgr. Rudolf Kusý, starosta

a
Účastník 2
obchodné meno :
sídlo :
IČO :

štatutárny orgán :

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava 813 61
31 364 501
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 312/B
Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ

(ďalej „ŽSR“)
(spolu „Mestská časť BaNM“ a „ŽSR“, aj ako „účastník/účastníci“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Mestská časť BaNM a ŽSR, ako účastníci tohto Memoranda, majú spoločný záujem o riešenie otázok
súvisiacich s Filiálkou, ktorých vyriešenie je v záujme oboch účastníkov tohto Memoranda.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je mestskou časťou hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.
Mestská časť BaNM si vysoko cení spoluprácu so ŽSR vo veci riešenia otázok súvisiacich s Filiálkou,
ktorých cieľom má byť zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie čistoty, zlepšenie kvality verejného priestoru
a skvalitnenie verejnej zelene.
Železnice Slovenskej republiky sú právnickou osobou, v ktorej správe sú pozemky Filiálky a ktorá je
odhodlaná pomôcť Obyvateľom Filiálky a prispieť tak ku kvalitnému prostrediu pre život v mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto a v Bratislave.
Tam kde sa v tomto Memorande uvádza pojem „Filiálka“ sa má na mysli časť priestoru medzi
Kukučínovou a Račianskou ulicou v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá je bližšie znázornená
na katastrálnej mape, ktorá je prílohou tohto Memoranda a ktorá sa pre potreby tohto Memoranda
člení na celok A. a celok B..

Pokiaľ sa v tomto Memorande uvádza pojem „Obyvatelia Filiálky“ sa majú na mysli obyvatelia ulíc
v blízkosti Filiálky, situovaných medzi Kukučínovou a Račianskou ulicou, s pobytom v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

1

Pokiaľ sa v tomto Memorande uvádza pojem „osobné motorové vozidlo“ sa má na mysli motorové
vozidlo do 3500 kg hmotnosti, ktoré užíva Obyvateľ Filiálky.
Toto Memorandum vytvára priestor pre riešenie otázok Filiálky, najmä s ohľadom:
a) na odstavovanie osobných motorových vozidiel v celku A. Filiálky,
b) na vybudovanie dočasného lineárneho parku Filiálka v celku B. Filiálky,
c) na podporu vybudovania železničnej stanice Filiálka.
Toto Memorandum nevytvára právne záväzné povinnosti, nezakladá práva ani povinnosti a neporušuje
ani uvádzané skutočnosti či zámery, ktoré nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.
Predstavuje však východiskový dokument, ktorý budú účastníci zohľadňovať pri spracovaní a
podpisovaní právne záväzných zmlúv. Tieto Všetky právne záväzné zmluvy budú schvaľované a
podpisované na to oprávnenými orgánmi účastníkov tohto Memoranda.
Článok II.
Odstavovanie osobných motorových vozidiel
ŽSR sa zaväzujú , že podniknú kroky vedúce k tomu, aby celok A. Filiálky v správe ŽSR slúžil za účelom
odstavovania osobných motorových vozidiel prevažne pre Obyvateľov Filiálky, a to najneskôr do doby
začatia výstavby železničnej stanice Filiálka.
Účastníci tohto Memoranda sa zhodli na tom, že za týmto účelom je však potrebné zabezpečiť úpravy
vjazdu, dopravného značenia, celoročnú údržbu, starostlivosť a kontrolu oprávnenosti užívania.
Účastníci tohto Memoranda sa zaväzujú poskytovať si v tejto súvislosti vzájomnú informovanosť a
súčinnosť.
Článok III.
Vybudovanie dočasného lineárneho parku Filiálka
Účastníci tohto Memoranda sa dohodli, že podniknú kroky vedúce k tomu, aby Mestská časť BaNM
získala do nájmu celok B. Filiálky v správe ŽSR za účelom vybudovania dočasného lineárneho parku
Filiálka, a to na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, pričom bude právom
Mestskej časti BaNM požiadať o ďalšie predĺženie doby nájmu o 1 rok, a to aj opakovane a povinnosťou
ŽSR bude takejto žiadosti vyhovieť (opcia), najneskôr do doby začatia výstavby železničnej stanice
Filiálka.
Výška nájomného bude 1 Euro/rok za celý predmet nájmu.
Mestská časť BaNM zabezpečí projektovú dokumentáciu pre realizáciu dočasného lineárneho parku
Filiálka, pričom zástupca ŽSR bude prizývaný na pracovné stretnutia počas spracovávania
dokumentácie a spracovaná projektová dokumentácia bude poskytnutá na pripomienkovanie ŽSR
pred podaním žiadosti o príslušné povolenie pre vybudovanie dočasného lineárneho parku Filiálka.
Mestská časť BaNM uzavrie nájomnú zmluvu len so súhlasom miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
BaNM.
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Článok IV.
Podpora vybudovania železničnej stanice Filiálka.
Účastníci tohto Memoranda zhodne vyhlasujú, že majú záujem o vybudovanie železničnej stanice
Filiálka na území Filiálky, a za týmto účelom sa zaväzujú vzájomne si vymieňať informácie
a spolupracovať.
Článok V.
Rozsah spolupráce, konzultácie a výmena informácií
Toto Memorandum uzatvárajú účastníci s úmyslom a za účelom, aby vyjadrili svoj záujem spôsobom,
ktorý je v súlade s právnymi predpismi, vzájomne konzultovať, vymieňať si informácie a spolupracovať
na naplnení tohto Memoranda.
Účastníci predpokladajú, že spolupráca sa dosiahne predovšetkým prostredníctvom neprerušovaných,
neformálnych, ústnych konzultácií, ktoré podporia vzájomnú komunikáciu účastníkov a zároveň
uľahčia výmenu informácií.
S cieľom doplniť neformálne konzultácie má každý účastník v úmysle poskytnúť druhému účastníkovi,
na základe jeho žiadosti o pomoc pri získavaní informácií, údaje a informácie, ktoré pre žiadajúceho
účastníka inak nie sú dostupné, ak sú potrebné v súvislosti s napĺňaním tohto Memoranda.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedený Úradom vlády SR.
Každý účastník sa môže rozhodnúť vypovedať toto Memorandum. Memorandum v takom prípade
zaniká doručením písomnej výpovede Memoranda druhému účastníkovi.
Na základe tohto Memoranda budú účastníci rokovať o Zmluve o spolupráci v oblasti a rozsahu
spolupráce podľa tohto Memoranda, ktorá podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti BaNM.
Účastníci vyhlasujú, že si Memorandum pred jeho uzavretím prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich vôľa
uzavrieť Memorandu je slobodná, vážna a bez omylu a svoju vôľu uzavrieť Memorandum potvrdzujú
podpisom Memoranda.
Memorandum má 3 strany a 1 prílohu a je vyhotovené v štyroch rovnocenných vyhotoveniach,
z ktorých dve vyhotovenia obdrží Mestská časť BaNM a dve vyhotovenia obdrží ŽSR.
V Bratislave, ................. 2022
______________________________________________
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
V Bratislave, ................. 2022
______________________________________________
Železnice Slovenskej republiky
Ing. Miloslav Havrila
Generálny riaditeľ
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Príloha :
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