Dohoda o vzájomnom vysporiadaní nárokov pri vykonaní diela
(ďalej len „Dohoda“)
__________________________________________________________________________________
Uzatvorená podľa §51 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov („ďalej len
zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
Mgr. Martin Maruška, riaditeľ
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Č. ú.: 25828023/7500
IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
BIC: CEKOSKBX
Projektový účet:
Bankové spojenie:
Československá obchodní banka, a.s.
Č. ú.: 25903513/7500
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2590 3513
SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:
Metrostav a.s. – Hans Wendel spol. s r. o.& Co., k.s. – Električková trať
Dúbravka v úseku Hanulova – pri Kríži
Sídlo:
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Správca:
Metrostav a. s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:
00014915
DIČ:
CZ00014915
Zapísaný do Obchodného registra Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, vložka č. 758.
Zastúpený:
Jiří Bělohlav, predseda predstavenstva
Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných bez podpisového práva:
Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divize 8
Telefón: +420 724 607 306
E-mail: josef.sprynar@metrostav.cz
Oprávnený podnikať v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky Metrostav
a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo:
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO:
31792693
DIČ:
2020253301
IČ DPH:
SK2020253301
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Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddiel Po, vložka číslo 679/B.
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
Č. ú.: 8010 – 0202270893/7500
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893
BIC: CEKOSKBX

Spoločník:

Hans Wendel spol. s r. o.& Co., k.s.

Sídlo:
Zastúpený:

Sazečská 3270/2a, Praha 10, Strašnice
komplementár Hans Wendel,spol. s r. o., IČ 64944697
Zast. jednatelem (konateľom): Ing. Jaroslav Jezl
Telefón:
+420 272 651 266
Zapísaný v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka
č. 18065.
IČO:
25064461
DIČ:
CZ25064461

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Všeobecná ustanovenia
1. Dňa 25. 6. 2014 uzavreli strany Zmluvu o dielo na zhotovenie diela (uskutočnenie stavebných
a montážnych prác na stavbe) „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP 1300007, evidenčné číslo Zhotoviteľa: 1480176
(ďalej len „Hlavná zmluva“).
2. Objednávateľ potvrdzuje skutočnosť, že pri uskutočňovaní diela a fakturácii diela bol
Objednávateľom prekročený limit zadržaných platieb, ktorý podľa článku 14.3 Hlavnej
zmluvy činí 5% Akceptovanej zmluvnej hodnoty. Limit zadržaných platieb je v súlade
s Hlavnou zmluvou stanovený vo výške 344.702,11 Eur a Objednávateľom boli zadržané
platby vo výške 747.817,76 Eur. Objednávateľom tak boli zadržané platby nad limit
stanovený Hlavnou zmluvou vo výške 403.115,65 Eur, tato suma predstavuje bezdôvodné
obohatenie Objednávateľa podľa §451 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje skutočnosť, že v rozpore s Hlavnou zmluvou nepredĺžil platnosť
bankovej zábezpeky za vykonanie prác podľa článku 4.2 Hlavnej zmluvy, ktorej platnosť sa
skončila 31. 3. 2015. Zhotoviteľ je podľa Hlavnej zmluvy povinný držať v platnosti záruku za
vykonanie prác do nadobudnutia práva na vydanie Protokolu o vyhotovení Diela.
4. V Preberacom protokole zo dňa 01.12.2014 je nesprávne uvedený koniec záručnej lehoty na
deň 01.02.2020, avšak v súlade s Hlavnou zmluvou má ku koncu záručnej lehoty dôjsť dňom
01.12.2019.

II. Prehlásenia strán
1. Strany sa dohodli, že na základe skutočností uvedených v čl. I., odsek 2 a 3 tejto Dohody,
bude Objednávateľ oprávnený držať celú sumu, ktorá činí bezdôvodné obohatenie podľa
článku I., odsek 2, až do splnenia všetkých povinností, ktoré oprávňujú Zhotoviteľa k vydaniu
Protokolu o vyhotovení Diela podľa Hlavnej zmluvy. Účelom na odloženie vydania sumy
bezdôvodného obohatenie je zabezpečenie plnenia povinností Zhotoviteľa do vydania
Protokolu o vyhotovení Diela a záverečnej úpravy geometrickej polohy koľaje. Po vydaní
Protokolu o vyhotovení Diela a záverečnej úpravy geometrickej polohy koľaje je
Objednávateľ povinný vydať sumu bezdôvodného obohatenia Zhotoviteľovi v lehotách
splatnosti uvedených v článku III., odsek 1 tento Dohody.
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2. Na základe článku I., odsek 4 tejto Dohody sa nesprávne uvedený termín ukončenia záručnej
lehoty 01.02.2020 uvedený v Preberacom protokole zo dňa 01.12.2014 nahrádza správnym
termínom ukončenia záručnej lehoty a to dňom 01.12.2019.
3. Strany podpisom na tejto Dohode súhlasne prehlasujú, že splnením si svojich záväzkov, ktoré
sú obsahom tejto Dohody sú v celosti, čo do výšky a právneho dôvodu vysporiadané ich
vzájomné záväzky, ktoré vyplývajú z tejto Dohody.

III. Splatnosť
1. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi vydať sumu uvedenú v čl. I ods. 4 v nasledovnom
rozsahu a splatnosti:
a) sumu vo výške 258.390,57 Eur v lehote splatnosti 60 kalendárnych dní od vydania
Protokolu o vyhotovení diela,
b) sumu vo výške 144.725,08 Eur v lehote splatnosti 60 kalendárnych dní po písomnom
potvrdení správcu trate o vykonaní záverečnej úpravy geometrickej polohy koľaje.

IV. Záverečná ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobudne platnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov .
2. Strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za
nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
3. Túto Dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma stranami.
4. Dohoda je vyhotovená v šiesti rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise
dostane Objednávateľ štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Dohodou sa spravuje Občianskym
zákonníkom platným na území SR.
6. Táto Dohoda zanikne splnením záväzkov strán v nej uvedených.
7. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou
(vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) budú riešené
príslušným súdom SR.
V Bratislave dňa 3.7.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

Za Metrostav a.s. – Hans Wendel spol.s r. o.&
Co., k.s. – Električková tra´t Dúbravka
v úseku Hanulova – Pri kríži:

................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

.........................................................
Jiří Bělohlav, v.r.
predseda predstavenstva

.........................................................
Ing. Zdeněk Šinovský, v.r.
podpredseda predstavenstva
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