DOHODA O POSTÚPENÍ
práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady
preložky plynárenského zariadenia
a
súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením

Článok I.
Strany dohody
Obchodné meno:
Sídlo:
Splnomocnený zástupca:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie (SKK):
Číslo účtu:
SWIFT (BIC)
IBAN:
Zápis v registri:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Ing. Peter Jung, na základe plnej moci
35 910 739
SK2021931109
2021931109
VÚB, a.s., Bratislava
1119353/0200
SUBASKBX
SK74 0200 0000 0000 0111 9353
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B

(ďalej len „SPP-D“)
a
Názov:

Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo:

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Splnomocnený zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie (SKK):
Číslo účtu:
SWIFT (BIC)
IBAN:

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
25826343/7500
CEKOSKBX
IBAN SK 37 7500 0000 0000 25829413

(ďalej len „ Investor preložky“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :

Skupina dodávateľov

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 04017 Košice
Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Ing. Robert Šinály, podpredseda predstavenstva
IČO:
31 651 518
IČ DPH :
SK2020490274
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka číslo
248/V
(ďalej len „Zhotoviteľ 1“ a hlavný partner združenia „Združenie MHD – Starý Most“)
a

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Luboš Trojánek, podpredseda predstavenstva
IČO:
452 749 24
IČ DPH :
SK2021778583
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vložka číslo 1561
(ďalej len „Zhotoviteľ 2“ a partner združenia „Združenie MHD – Starý Most“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :

SMP CZ, a.s.
Pobrežní 667/78, 186 00 Praha 8
Ing. Martin Doksanský, predseda predstavenstva
Ing. Jan Jech, člen predstavenstva
IČO:
27195147
IČ DPH :
SK2022137139
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vložka číslo 9654
(ďalej len „Zhotoviteľ 3“ a partner združenia „Združenie MHD – Starý Most“)
(zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2 a zhotoviteľ 3 len „zhotoviteľ“)
Skupina dodávateľov zastúpená hlavným partnerom združenia „Združenie MHD – Starý Most“
spoločnosťou EUROVIA SK, a.s.

Článok II.
Predmet dohody o postúpení
(1) Dňa 22.10.2013 uzavreli Investor preložky (na strane jednej ako objednávateľ) a skupina
dodávateľov zastúpená hlavným partnerom EUROVIA SK, a.s. (na strane druhej ako
zhotoviteľ) Zmluvu o dielo ev. číslo Objednávateľa MAGSP1300009, ev. Číslo Zhotoviteľa
27/2013-BA na zhotovenie stavby: Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový
úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo
námestie (ďalej ako „Zmluva o dielo“), pričom súčasťou predmetu Zmluvy o dielo je aj
vybudovanie časti diela – preložky plynárenského zariadenia definovaného v bode 2 tohto
článku nižšie.

(2) V zmysle vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, zhotoviteľ vybudoval preložku plynárenského
zariadenia – STL plynovod DN 200 Šafárikovo námestie v dĺžke 108 m, ktorá prechádza cez
pozemky v k.ú.: Staré mesto, parc.KN E č. 21340 a 21353 (ďalej ako „Preložka“).

(3) V zmysle vyššie uvedenej Zmluvy o dielo patria Investorovi preložky práva vyplývajúce zo
záruky za akosť diela a práva vyplývajúce z nárokov zo zodpovednosti za vady diela, v trvaní
záručnej doby, ktorá je 5 rokov, a to na základe Prílohy k ponuke, ktorá je súčasťou zmluvy
o dielo, ktorej fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody ako jej príloha č . 1. Uvedená
záručná doba na časti diela začína plynúť od dátumu dokončenia časti diela potvrdeného
podľa príslušných ustanovení Zmluvy o dielo.

(4) V súlade so Zmluvou o podmienkach preložky plynárenského zariadenia, ktorú dňa
09.07.2014 uzavreli Investor preložky a SPP-D, sa SPP-D stáva vlastníkom Preložky dňom
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Preložky zástupcami oboch zmluvných strán.

(5) Za účelom zabezpečenia oprávnenia pre SPP-D priamo si uplatňovať voči Zhotoviteľovi práva
a nároky vyplývajúce z a/alebo súvisiace s vybudovaním Preložky, touto dohodou Investor
preložky v plnom rozsahu postupuje na SPP-D všetky (i) práva zo záruky za akosť a (ii)
nároky zo zodpovednosti za vady predmetnej Preložky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.

(6) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, práva zo záruky za akosť a nároky zo
zodpovednosti za vady Preložky, v plnom rozsahu ako tieto vyplývajú zo Zmluvy o dielo, patria
SPP-D.

(7) Odo dňa účinnosti tejto dohody je SPP-D oprávnená uplatniť si v záručnej dobe, uvedenej
v bode 3 tohto článku vyššie, práva vyplývajúce zo záruky a nároky zo zodpovednosti za vady
Preložky priamo voči zhotoviteľovi.

Článok III.
Súhlas zhotoviteľa Preložky s postúpením práv
vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady
(1) Skupina dodávateľov zastúpená hlavným partnerom spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., ako
zhotoviteľ Preložky definovanej vyššie v článku II. tejto dohody,

súhlasí bez výhrad
s postúpením všetkých (i) práv zo záruky za akosť Preložky a (ii) nárokov zo zodpovednosti za
vady Preložky, v ich plnom rozsahu tak, ako sú tieto definované v Zmluve o dielo, z Investora
preložky na SPP-D.
(2) Zhotoviteľ, týmto berie na vedomie a súhlasí s právnymi dôsledkami postúpenia práv
a nárokov dohodnutých touto dohodou a je si tiež vedomý svojich záväzkov a povinností
viažucich sa k týmto právam a nárokom a/alebo z nich vyplývajúcich.

(3) Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bez zbytočného odkladu splniť voči SPP-D na jeho výzvu
všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce pre zhotoviteľa zo Zmluvu o dielo ev. číslo
Objednávateľa MAGSP1300009, ev. číslo Zhotoviteľa 27/2013-BA, ktoré boli na SPP-D
postúpené touto dohodou.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
(1) Táto dohoda je platná dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. Táto dohoda je
povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Investora preložky.

(2) Táto dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých Investor preložky a SPP-D
obdržia po dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

(3) Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 - fotokópia Zmluvy o dielo ev. číslo
Objednávateľa MAGSP1300009, ev. číslo Zhotoviteľa 27/2013-BA zo dňa 22.10.2013 a

Prílohy k ponuke.

(4) Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne
dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok.

V Bratislave, dňa 18.09.2015

V Bratislave, dňa 16.09.2015

Za Investora preložky:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za SPP-D:

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

.................................................
Ing. Peter Jung, v.r.
na základe plnej moci

V Bratislave dňa 11.09.2015
Za zhotoviteľa:
Hlavný partner združenia –
EUROVIA SK, a.s.
na základe plnomocenstiev

............................................
Ing. Martin Borovka, v.r.
predseda predstavenstva

...............................................
Ing. Róbert Šinály, v.r.
podpredseda predstavenstva

