Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
uzavretá podľa § 580 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dohoda“)
medzi
Účastník 1:
Obchodné meno:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Sídlo:
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, SR
IČO:
00 492 736
DIČ:
2020298786
IČDPH:
SK2020298786
Registrácia:
OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B
v zastúpení:
Ing. Roman Kováč, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
VÚB, a. s. Bratislava - mesto
Číslo účtu:
48009012/0200
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B
(ďalej aj len ako „účastník 1“)
a
Účastník 2:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 01 Bratislava, SR
00 603 481
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Československá obchodná banka, a. s.
25828023/7500
2020372596

(ďalej „účastník 2“)
(„účastník 1“ a „účastník 2“ ďalej aj ako „účastníci dohody“)
I.
Účastník 1 a účastník 2 sa dohodli na započítaní vzájomných pohľadávok podľa § 580 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov takto:
II.
Účastník 2 má voči účastníkovi 1 pohľadávku z titulu poskytnutej dotácie v rokoch 2009 – 2010 vo
výške 117 375,92 Eur (slovom stosedemnásťtisíctristosedemtesiatpäťeurdevätesiatdvacentov).
V zmysle Zmluvy o prevode vlastníctva projektovej dokumentácie k stavbe „Trolejbusová trať
Patrónka - Vojenská nemocnica“ uzavretej medzi účastníkmi dohody dňa 13.06.2013 (ďalej len
„Zmluva o prevode“) sa účastník 1 zaviazal vrátiť účastníkovi 2 poskytnutú dotáciu.
III.
Účastník 1 má voči účastníkovi 2 pohľadávku z titulu prevodu vlastníckeho práva k projektovým
službám súvisiacich s prípravou stavby „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“ na
základe Zmluvy o prevode a z nej vyplývajúcej faktúry č. VS 2013303291 v celkovej výške
140 851,10 Eur vrátane DPH (slovom stoštyridsaťtisícosemstopäťdesiatjednaeurdesaťcentov) .

IV.
1. V zmysle § 580 Občianskeho zákonníka si účastník 1 a účastník 2 započítavajú svoje vzájomné
pohľadávky vo výške 117 375,92 Eur (slovom : stosedemnásťtisíctristosedemdesiatpäťeurdeväťdesiatdvacentov). Vyššie uvedené pohľadávky sa vzájomne kryjú a ich zánik nastane
okamihom stretnutia.
2. Účastníci sa dohodli na lehote splatnosti zostatku pohľadávky vo výške 23 475,18 Eur (slovom:
dvadsaťtritisícštyristosedemdesiatpäťeurosemnásťcentov), faktúra VS 2013303291 vo výške
23 475,18 Eur do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
V.
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych nástupcov jej účastníkov.
3. Dohoda sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom účastník 1
obdrží 2 vyhotovenia a účastník 2 obdrží 4 vyhotovenia.
4. Túto dohodu je možné meniť alebo zrušiť len s písomným súhlasom oboch účastníkov.
5. Dohoda sa riadi právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Na vzťahy medzi
účastníkmi touto dohodou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
6. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dohody je im jasný, určitý a zrozumiteľný. Ďalej
potvrdzujú, že ich vôľa pri uzavieraní dohody bola slobodná a vážna, nie sú im známe žiadne
prekážky, ktoré by bránili jej uzavretiu a dohoda nebola uzavretá v rozpore s dobrými mravmi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody je:
príloha č. 1: Stavebné povolenie

Bratislava, dňa 8.7.2013

Bratislava, dňa 11.7.2013

Účastník 1:
Za Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Účastník 2:
Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

__________________________________

____________________________

Ing. Roman Kováč, v.r.
člen predstavenstva

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

