DOHODA O

urovnaní

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
35 823 551
2020285256
SK2020285256 podľa §4
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 2852/B
Markus Kaune, predseda predstavenstva
Štatutárny orgán:
Mgr. Juraj Krajcár, člen predstavenstva
Osoby oprávnené podpísať túto Zmluvu na základe zásad podpisového poriadku:
Mgr. Juraj Krajcár, člen predstavenstva
Ing. Martin Mlynarovlč, vedúci úseku výstavby a prevádzky e-moblllty
Mobility
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPR:
Registrácia:

Bankové spojenie:
IBAN:

VUB, a.s.
SK36 0200 0000 0000 0210 7012

(ďalej len „ZSE“)

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „Hlavné mesto“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky - Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK 72 7500 0000 0000 2582 7813

(spoločnosť ZSE a Hlavné mesto ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „Zmluvná
strana“)

UVODNE USTANOVENIA
1. Spoločnosť ZSE je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej
republiky s dlhoročnou tradíciou pôsobenia v oblasti elektroenergetlky. Spoločnosť ZSE a ďalšie
spoločnosti patriace do Skupiny ZSE sa v rámci svojej stratégie venujú rozvoju nových kľúčových
služieb a Inovácií a dlhodobo a Intenzívne sa podieľajú na rozširovaní siete nabíjacích stojanov na
nabíjanie motorových vozidiel na elektrický pohon (ďalej aj ako „elektrické vozidlá“ a/alebo
„elektromoblly“) elektrickou energiou (ďalej len „nabíjacie stanice“). Cieľom spoločnosti ZSE v
oblasti elektromoblllty je vytvorenie nosnej nabíjacej Infraštruktúry v rámci celého územia Slovenskej
republiky.
2. Spoločnosť ZSE so svojimi partnermi, medzi ktorých patrí aj Hlavné Mesto, sú účastníkmi projektu s
označením URBAN-E vytvoreného na výstavbu novej Intermodálnej platformy na poskytovanie
ekologických dopravných služieb pre občanov, ktorý zahŕňa ekologické taxi a plánovanú

medzimestskú a/alebo kyvadlovú dopravu, ako aj budovanie siete verejnýcti nabíjacích staníc v
Ľubľane, Bratislave a Záhrebe (ďalej len „Projekt URBAN-E“).
3. K realizácii Projektu URBAN-E v Bratislave a výstavbe potrebného počtu nabíjacích staníc bola
nevyhnutná spolupráca spoločnosti ZSE, ktorá zabezpečila výstavbu nabíjacích staníc, a Hlavného
mesta, ktoré ako projektový partner poskytne súčinnosť potrebnú k tomu, aby spoločnosť ZSE do
konca roka 2020 zabezpečila výstavbu 55 nabíjacích staníc v Bratislave vo vymedzených lokalitách.
4. Z tohto dôvodu spoločnosť ZSE a Hlavné mesto uzatvorili dňa 09.05.2019 Memorandum o
spolupráci v oblasti rozvoja elektromoblllty (ďalej len „Memorandum“), predmetom ktorého bolo
vyjadrenie vôle spoločnosti ZSE a Hlavného mesta spolupracovať v oblasti rozvoja elektromoblllty a
poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri jeho reálnom plnení.
5. Hlavné mesto je výlučným vlastníkom pozemku parcela registra C KN, s parcelným číslom 19580/4,
o výmere 3039 m2, druh pozemku: Lesný pozemok (ďalej len „Pozemok“), nachádzajúceho sa v
okrese Bratislava III, v obci Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, evidovaného
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 3610, ktorý sa nachádza
vo vymedzenej lokalite - „Železná studienka“ (ďalej len „Vymedzená lokalita“).
6. Na časti Pozemku nachádzajúcom sa vo Vymedzenej lokalite sú inštalované stĺpy verejného
osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta a ktorých údržbu zabezpečuje na základe Zmluvy
o poskytovaní služieb č. MAGTS1700259 zo dňa 22.12.2017 a príslušných dodatkov k tejto zmluve
(ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb“) spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o., so sídlom
Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 51 443 287.
7. Hlavné mesto dňa 23.10.2018 listom č. MAGSOSK55817/2018-451495 schválilo spoločnosti ZSE
umiestnenie a prevádzkovanie štyroch (4) nabíjacích bodov a výstavbu nabíjacej infraštruktúry na
sieti verejného osvetlenia (ďalej len „nabíjacie body“) vo Vymedzenej lokalite.
8. Spoločnosť ZSE v zmysle Memoranda a na základe listu č. MAGSOSK55817/2018-451495 zo dňa
23.10.2018 umiestnila na Pozemku vo Vymedzenej lokalite štyri (4) nabíjacie body, ktoré boli
inštalované do stĺpov verejného osvetlenia a od momentu inštalácie nabíjacích bodov poskytovala
spoločnosť ZSE na týchto nabíjacích bodoch služby nabíjania elektrických vozidiel.
9. Za účelom prevádzkovania nabíjacích bodov v súlade s dohodnutým účelom, bolo potrebné pre
nabíjacie body zabezpečiť riadnu a ničím nerušenú dodávku a distribúciu elektrickej energie, a to
v kvalite a v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a zákonom
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o energetike“).
10.Vzhľadom na skutočnosť, že nabíjacie body boli inštalované do stĺpov verejného osvetlenia, ktoré
sú vo vlastníctve Hlavného mesta, a na ktorých je zároveň Hlavné mesto odberateľom elektrickej
energie, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Dohody, ktorej predmetom je vysporiadanie
nákladov vzniknutých odberom elektrickej energie pre nabíjacie body medzi spoločnosťou ZSE
a Hlavným mestom ako aj všetkých ďalších nákladov spojených s prevádzkou nabíjacích bodov, a to
odo dňa inštalácie nabíjacích bodov do 31/12/2020 (ďalej len „stanovené obdobie“).
11.Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Dohody s podmienkami
a dojednaniami tak, ako je ďalej uvedené v tejto Dohode.
II.

REFAKURÁCIA NÁKLADOV SPOJENÝCH S PREVÁDZKOU NABÍJACÍCH BODOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť ZSE sa bude podieľať na úhrade vzniknutých nákladov za
nabíjacími bodmi spotrebovanú elektrickú energiu za stanovené obdobie v súlade s § 4 ods. 3
zákona o energetike, a teda množstvo refakturovanej elektrickej energie zo strany Hlavného mesta
za stanové obdobie bude spoločnosti ZSE vyfakturované na základe odpočtov skutočnej spotreby
elektrickej energie nameranej na podružnom elektromere, ktorý je určený pre príslušnú vetvu
verejného osvetlenia (ďalej len „podružný elektromeť') a to tak, že od fakturovanej spotreby za
stanovené obdobie od príslušného dodávateľa elektriny, odpočíta Hlavné mesto skutočnú spotrebu

elektrickej energie nabijacími bodmi a túto refakturuje spoločnosti ZSE v aktuálnej jednotkovej cene
rovnajúcej sa cene od tohto dodávateľa elektriny.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška refakturovanej čiastky nákladov za dodávku elektrickej
energie nabíjacími bodmi v stanovenom období je 1062,57 EUR (slovom tisíc šesťdesiatdva eur a
päťdesiatsedem eurocentov) vrátane DPH (ďalej len „refaktúrovaná čiastka“).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že refaktúrovaná čiastka bude uhradené na účet Hlavného mesta,
uvedený v záhlaví tejto Dohody.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada refaktúrovanej čiastky podľa bodu 2 tohto článku tejto Dohody
bude vykonaná najneskôr v lehote desiatich (10) pracovných drif odo dňa účinnosti tejto Dohody.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonaním úhrady refaktúrovanej čiastky podľa bodu 2 tohto článku
tejto Dohody sa všetky nároky Hlavného mesta, ktoré vznikli HÍavňérhu mestu v stanovenom obdobi
v súvislosti s umiestnením a realizáciou nabijacích bodov ako aj uživania predmetnej časti Pozemku
vo Vymedzenej lokalite považujú v celom rozsahu za uspokojené.
III.

VZDANIE SA PRÁVA

1. Zmluvné strany sa pre vylúčenie prípadných budúcich sporov dohodli, že Hlavné mesto sa
s účinnosťou odo dňa vykonania úhrady refaktúrovanej čiastky podľa bodu 2 tohto článku tejto
Dohody vzdáva práva na akúkoľvek inú náhradu súvisiacu s prevádzkou nabíjacích bodov vo
Vymedzenej lokalite.
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Hlavné mesto po uzatvorení tejto Dohody zistí, že mu
v dôsledku prevádzkovania nabijacich bodov vo Vymedzenej lokalite vznikol iný nárok na
uspokojenie alebo akákoľvek škoda. Hlavné mesto sa dňom účinnosti tejto Dohody práva na
uplatnenie vzniknutých nárokov a práva na náhradu škody vzdáva v celom rozsahu.
3. Hlavné mesto sa zároveň zaväzuje, že právo na uhradenie refaktúrovanej čiastky, jej súčasti
a príslušenstva a prípadne iné právo podľa bodu 2 tohto článku tejto Dohody nebude voči
spoločnosti ZSE uplatňovať súdne ani inak vymáhať.

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania oprávnenými zástupcami
Zmluvných strán.
2. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán,
ktorá bude mať formu vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami Zmluvných strán.
3. Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z
tejto Dohody ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej
strany.
4. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by im bránili
uzavrieť túto Dohodu.
5. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre Hlavné mesto a jedno
vyhotovenie pre ZSE.
6. Táto Dohoda obsahuje všetky dohody Zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto Dohody.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s touto Dohodou budú
prednostne riešené dohodou Zmluvných strán. V prípade, ak nedôjde k dohode, je ktorákoľvek
Zmluvná strana oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej
republiky.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej
a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia Zmluvných
strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
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ZápadosiovensKa
Meno: Ing. Martin Mlynarovlč
Funkcia: vedúci úseku výstavby a prevádzky emobility

