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DOHODA O SPOLUPRÁCI

Slovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29, 811 07 Bratislava
v zastúpení: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda
a
Slovenský zväz stavebných podnikateľov
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
v zastúpení: Ing. Zsolt Lukáč, prezident
ďalej aj ako „účastníci Dohody“

uzatvárajú túto Dohodu o spolupráci (ďalej aj ako „Dohoda“) v záujme prehĺbenia vzájomnej
spolupráce.

Preambula

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI, ďalej aj ako „Komora“) je samosprávna
stavovská organizácia založená zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Združuje autorizovaných
stavebných inžinierov a fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti stavebníctva. Komora
dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň
sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania,
výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Komora podporuje práva stavebných
inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť.
Komora dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s etikou.
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS, ďalej aj ako „Zväz“) je dobrovoľné združenie
podnikateľských subjektov v oblasti stavebnej výroby, výroby stavebných látok, projekcie,
výskumu, vývoja a inžinierskej činnosti. Činnosť ZSPS sa zameriava predovšetkým na
presadzovanie záujmov slovenského stavebníctva a členskej základne, spoluprácu pri vytváraní
legislatívnych noriem, komunikáciu s partnerskými zväzmi doma i v zahraničí a sociálny dialóg.
Spolupracuje s verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, zahraničnými zastúpeniami a
vzdelávacími inštitúciami. Zväz vedie svojich členov k dodržiavaniu podnikateľskej kultúry,
odborných a súťažných zásad a etiky v podnikaní. ZSPS je členom FIEC /Európska federácia
stavebného
priemyslu/
a
RÚZ
/Republiková
únia
zamestnávateľov/.
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Článok 1
Ciele spolupráce
Základným cieľom spolupráce medzi Komorou a Zväzom je rozvíjanie vzájomnej spolupráce
v oblasti stavebníctva, a to najmä v oblasti zvýšenia profesionálnej úrovne a kvality všetkých
procesov prípravy a realizácie stavieb na Slovensku v záujme rozvoja slovenského
stavebníctva a konkurencieschopnosti slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti
stavebníctva, ako aj v záujme podpory skvalitňovania odbornej činnosti členov SKSI a ZSPS.

Článok 2
Predmet spolupráce
Predmetom spolupráce na základe tejto Dohody je najmä:
a)

vytvorenie spoločných pracovných skupín SKSI a ZSPS pre oblasti spoločného záujmu:
stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní, Štátny fond rozvoja bývania, a v prípade
záujmu aj pre iné oblasti,

b)

spolupráca v oblasti procesov predkladania pripomienok a tvorby právnych predpisov SR,

c)

spoločné presadzovanie princípov, ktoré sú v záujme oboch organizácií, pred orgánmi
štátnej a verejnej správy a ostatnými organizáciami,

d)

vzájomná výmena odborných poznatkov a informácií v oblasti spoločného záujmu
a v zmysle tejto Dohody,

e)

vzájomné informovanie sa o stanoviskách zaujímaných voči tretím stranám v oblasti
tvorby právnych predpisov, koncepcií a iných dokumentov,

f)

podpora vzájomného vzdelávania členov SKSI a ZSPS,

g)

organizovanie spoločných odborných podujatí pre členov oboch organizácií a širokú
odbornú a laickú verejnosť,

h)

spolupráca a spoločná účasť na projektoch financovaných EÚ,

i)

iné spoločné aktivity na báze „ad-hoc“.

Článok 2
Dôvernosť
Účastníci sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámili pri činnostiach vykonávaných počas platnosti Dohody. Žiadny z účastníkov Dohody
neumožní tretej strane oboznámiť sa s informáciou alebo dokumentom týkajúcim sa druhého
účastníka vyhlásenými za dôverné a informácií alebo dokumentov, z ktorých je zrejmé, že by
mohli poškodiť záujmy druhého účastníka Dohody.
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Článok 3
Vypovedanie Dohody
Dohodu je možné vypovedať písomne na základe písomného oznámenia jedného účastníka
Dohody zaslaného druhému účastníkovi. Dohoda stráca platnosť po jednom mesiaci odo dňa
podania výpovede dohody jedným účastníkom.
Dohoda zaniká automaticky dňom, v ktorom prestane byť jeden z účastníkov registrovaný
príslušnými úradmi v zmysle všeobecne záväzných predpisov uvedených v Preambule Dohody,
ak sa obaja účastníci písomne nedohodnú inak. Jednotlivé ustanovenia Dohody sa prestanú
uplatňovať dňom, v ktorom nadobudnú účinnosť všeobecné záväzné predpisy, s ktorými by boli
príslušné ustanovenia v rozpore.

Článok 4
Osobitné ustanovenia
Táto dohoda nie je zameraná proti záujmom iných strán. Dohoda môže byť doplnená alebo
upravená formou dodatkov k Dohode, podpísaných oboma účastníkmi Dohody.
Podpisom tejto Dohody sa rušia predchádzajúce dohody o spolupráci a zmluvy o spolupráci
medzi oboma účastníkmi.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma účastníkmi Dohody a uzatvára sa na dobu
neurčitú. Účastníci dohody zhodne prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli
dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný a vážny a keďže znenie tejto dohody je v plnom
súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každý z účastníkov Dohody dostane
jeden originál.

V Bratislave, dňa 23. október 2012

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., v.r.
predseda
Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Zsolt Lukáč, v.r.
prezident
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
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