
Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a  
Bratislavským samosprávnym krajom 

 

1. 
Zmluvné strany 

 
Ministerstvo vnútra SR so sídlom – Pribinova 2, 812 72 Bratislava, zastúpené generálnym 
riaditeľom sekcie ekonomiky MV SR  Ing. Martin Fleischer 
IČO: 001 518 66 
(ďalej MV SR) 

a 

Bratislavský samosprávny kraj so sídlom – Sabinovská  č. 16, 820 05 Bratislava, zastúpený 
predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jurajom Drobom,MBA,MA 
IČO: 360 636 06 
(ďalej len BSK) 
 

2. 
Predmet spolupráce 

1. MV SR a  BSK sa v závislosti  od  dostupnosti materiálnych a personálnych možností  
dohodli, že budú spolupracovať a spolupodieľať sa na príprave, organizácii a realizácii 
vybraných podujatí a pietnych aktov, vymedzených  zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych 
sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.  

2. Spolupráca nad rámec štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní môže 
byť rozšírená na základe ústnej alebo písomnej dohody štatutárov oboch zmluvných strán. 
V tejto súvislosti sa vychádza z mimoriadnych udalostí štátneho alebo regionálneho 
významu.  

3. 
Záväzky zmluvných strán 

MV SR a BSK sa zaväzujú, že v rozsahu svojej pôsobnosti v rámci predmetnej dohody 
o vzájomnej spolupráci: 

a) vyčlenia odborných zamestnancov s cieľom efektívnej realizácie predpokladaných 
a následne dohodnutých projektov (v súlade s čl. 2 dohody), 

b) stanovia   prostredníctvom svojich štatutárov systém spolufinancovania a podieľania 
sa na nákladoch, vychádzajúc pritom z podmienok v rámci realizácie dohodnutých  
aktivít (v súlade s čl. 2 dohody).  

4. 
Finančné plnenie 

1. MV SR a BSK potvrdzujú, že financovanie jednotlivých opatrení predmetu spolupráce 
budú zabezpečovať prostredníctvom a v rámci možností svojich rozpočtov.  

2. MV SR a BSK sa vopred, tzn. pred uskutočnením realizácie jednotlivých aktivít 
(projektov),  dohodnú na podiele finančných nákladov, na ich jednoznačnom rozdelení 
alebo sa prostredníctvom štatutárov  dohodnú na výške  percentuálneho podielu ich 
spolufinancovania. V prípade percentuálneho prerozdelenia nákladov sa finančné 
prostriedky vyúčtujú prostredníctvom refakturácie  jednej zo zmluvných strán. Zmluvná 
strana, ktorá refakturuje,  je povinná druhej zmluvnej strane predložiť kompletný prehľad 
vynaložených finančných nákladov vrátane vyčíslenia refakturovanej  sumy, a to v súlade  
s dohodnutým percentuálnym podielom v rámci jednotlivých položiek.   

 



3. MV SR a BSK sa dohodli, že v rámci každej realizovanej aktivity vyplývajúcej z tejto 
dohody o spolupráci bude určený garant a spracovaný predbežný rozpočet vrátane 
rozdelenia finančného podielu (prípadného percentuálneho podielu) jednotlivých 
zmluvných strán. Špecifikácia v rámci realizácie jednotlivých aktivít bude spracovaná 
v písomnej podobe, po vzájomnej dohode, vo forme dodatku k dohode o spolupráci.    

5. 
Záverečné ustanovenia 

1. MV SR a BSK uzatvárajú túto dohodu o spolupráci na dobu určitú do 31.12.2019. 
2. MV SR a BSK sa dohodli, že úpravy, prípadné špecifikácie dohody o spolupráci sú možné 

po vzájomnej dohode a vykonajú sa vždy v písomnej forme, dodatkom k dohode. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke BSK v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka.  

4. BSK ako orgán verejnej správy, v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci 
verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe 
dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií, za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 
občanmi, zverejňuje všetky informácie získané za verejné financie alebo týkajúce sa 
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom BSK a štátu. Na základe tejto 
skutočnosti zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto dohody, a to v plnom 
rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné 
tajomstvo, fakturačné údaje, ...), na internetovej stránke BSK. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

5. MV SR a BSK môžu od dohody o spolupráci počas doby jej trvania odstúpiť  doručením 
písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Odstúpenie od dohody je účinné vždy 
odo dňa nasledujúceho od doručenia písomného odstúpenia. Vzťah upravený touto 
dohodou môže skončiť aj na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme 
dodatku. 

6. Dohoda o spolupráci je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho tri pre MV SR a tri pre 
BSK. 

 

 

V Bratislave, dňa ....................... 

 

 

 

 

 

        Mgr.Juraj Droba,MBA,MA                      Ing. Martin Fleischer 
        predseda                                                                               generálny riaditeľ 
        Bratislavský samosprávny kraj                      sekcie ekonomiky MV SR 
 

 


