Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
uzavretá podľa § 580 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „Dohoda“)
medzi týmito zmluvnými stranami:
Účastník č. 1:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
DIČ:
IČ DPH:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, SR
00 492 736
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B
Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva
VÚB, a. s. Bratislava - mesto
35-48009012/0200
SK62 0200 0000 3500 4800 9012
SUBASKBX
2020298786
SK2020298786

(ďalej len „účastník č. 1“)
a
Účastník č. 2:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, SR
00 603 481
JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M., primátor
Československá obchodná banka, a. s.
25828023/7500
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
CEKOSKBX
2020372596
nie je platiteľom DPH

(ďalej len „účastník č. 2“)
(„účastník č. 1“ a „účastník č. 2“ ďalej aj ako „účastníci dohody“)
I.
Účastník č. 1 a účastník č. 2 sa dohodli na započítaní vzájomných pohľadávok podľa
ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka nasledovne:
II.
Účastník č. 2 má voči účastníkovi č. 1 pohľadávku z titulu neuhradeného nájomného na
základe článku IV., bod 1 Zmluvy o nájme č. 088300691400 uzatvorenej medzi účastníkmi dohody
dňa 31. 1. 2014 v znení Dodatku č. 08-83-0069-14-01 zo dňa 3. 10. 2014 a to vo výške 1.811.014,EUR (slovom: jeden milión osemstojedenásť tisíc štrnásť eur).

III.
Účastník č. 1 má voči účastníkovi č. 2 pohľadávku z titulu neuhradenej 3. splátky bežného
transferu za mesiac december roka 2014 v súlade s bodom 7.4. Rámcovej zmluvy o službách vo
verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave na roky 2014-2023 uzatvorenej medzi účastníkmi dohody dňa 31. 1. 2014 a to vo
výške 1.857.177,- EUR (slovom: jeden milión osemstopäťdesiatsedem tisíc stosedemdesiatsedem eur).
IV.
V zmysle ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka si účastník č. 1 a účastník č. 2
započítavajú svoje vzájomné pohľadávky vo výške 1.811.014,-EUR (slovom: jeden milión
osemstojedenásť tisíc štrnásť eur).
Vyššie uvedené pohľadávky sa vzájomne kryjú a ich zánik nastane okamihom stretnutia.
V.
Účastníci dohody sa dohodli, že zostatok pohľadávky účastníka č. 1 vo výške 46.163,-EUR
(slovom: štyridsaťšesť tisíc stošesťdesiattri eur) bude uhradený účastníkom č. 2 v lehote najneskôr do
29.12.2014.
VI.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle účastníkov dohody.
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych
účastníkov.

nástupcov jej

Dohoda sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom účastník
č. 1 dostane 2 vyhotovenia a účastník č. 2 dostane 4 vyhotovenia.
Túto dohodu je možné meniť alebo zrušiť len s písomným súhlasom oboch účastníkov.
Dohoda sa riadi právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Na vzťahy medzi
účastníkmi touto dohodou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
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.

Bratislava, dňa 23.12.2014

Bratislava, dňa 23.12.2014

Účastník č. 1:
Za Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Účastník č. 2:
Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

_____________ v.r.___________________

___________ v.r. ______________

Ing. Ľubomír Belfi,
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M.,
primátor

