Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 a úprave súvisiacich
práv a povinnosti
(ďalej len „Dohoda“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Šidlo:
Zastúpený:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
big. arch. Matúš Vallo, primátor

IČO:
DIČ:

00 603 481
2020372596

Bankové spojenie:
Čislo účtu (IBAN):
IČ DPR:

ČSOB, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
SK2020372596

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zbotoviteľ:
Šidlo:
Zastúpený:

Metrostav Slovakia a. s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Ing. Robert Pátek - člen predstavenstva

IČO:

Ing. Marcel Rýchly - člen predstavenstva
47 144 190

DIČ:
IČ DPR:
Bankové spojenie:
Čislo účtu (IBAN):
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B
(ďalej len „Zbotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zbotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Zmluvné strany dňa 18. 1. 2017 uzatvorili zmluvu o dielo č. 152/0/1470/2016 v zneni dodatku č. 1
zo dňa 18. 1. 2017 a dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom
ktorej je vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný v Zmluve o dielo).
1.2 Po zahájení vykonávania Diela došlo k vzniku niekoľkých prekážok, nezapríčinených žiadnou zo
Zmluvných strán, ktoré Objednávateľovi a Zhotoviteľovi objektivne bránili plynulo a bez
obmedzení pokračovať vo vykonávaní Diela. S ohľadom na tieto prekážky objektívnej povahy bol
Zbotoviteľ v súlade s čl. III, bodom 3.5 Zmluvy nútený dočasne obmedzovať až nakoniec
pozastaviť vykonávanie Diela.
1.3 Objednávateľ Zhotoviteľa listom zo dňa 28.03.2018 vyzval na pokračovanie vo vykonávaní Diela
a má za to, že Zbotoviteľ mal vo vykonávam Diela pokračovať najneskôr od 28.05.2018.
Zbotoviteľ vo vykonávaní Diela nepokračoval a tvrdil, že povinnosť pokračovať vo vykonávam
Diela mu nevznikla.
1.4 S ohľadom na doteraz vykonanú malú časť prác na Diele, aktuálny skutkový stav a nejednotné
názory Zmluvných strán na existenciu povinnosti Zhotoviteľa pokračovať vo vykonávaní Diela,
ako aj v záujme predchádzania prípadným sporov Zmluvných strán, sa Zmluvné strany dohodli na
ukončení Zmluvy o dielo a úprave súvisiacich vzájomných práv a povinnosti Zmluvných strán.
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2. PREDMET DOHODY
2.1 Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s ukončením
vykonávania Diela a vysporiadanim vzájomných vzťahov.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce spočívajúce najmä v úprave plochy staveniska,
zarovnaní plochy a odstránení oplotenia staveniska a odvoze sute a stavebného odpadu zo
staveniska (ďalej len „Práce“), a to najneskôr do 30.9.2019. Podrobná špecifikácia práce je
uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Prác odplatu v celkovej
výške 32.586,24 EUR bez DPR. Ak má Zhotoviteľ k platbe uplatniť DPR podľa práva.
Objednávateľ takto uplatnenú DPR zaplati(ďalej len „Odplata“). Podrobná špecifikácia Odplaty
je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody.
2.4 Po riadnom zrealizovaní Prác je Objednávateľ povinný ich prevziať od Zhotoviteľa, pokiaľ
výsledok Prác nemá vady alebo nedorobky, ktoré bránia užívaniu výsledku Prác alebo ho inak
podstatne sťažujú. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Odplaty po písomnom
odovzdaní a prevzatí Prác Objednávateľom. Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dni od
vystavenia.
2.5 Zhotoviteľ vystavil Objednávateľovi nasledovné faktúry, ktorými mu fakturoval náklady za
vykonávanie činnosti podľa bodu 2.3 pism. b) Dodatku č. 2 pripadajúcich na obdobie od
28.05.2018 do dňa uzavretia tejto Dohody:
(i)

faktúru č. 1804030063 (náklady za mesiac máj 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR; dňa
29.11.2018 bola uhradená časť vo výške 5.233,94 EUR, neuhradená čiastka predstavuje
sumu 775,40 EUR,

(ii) faktúru č. 1804030085 (náklady za mesiac jún 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(iii) faktúru č. 1804030093 (náklady za mesiac júl 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(iv) faktúru č. 1804030105 (náklady za mesiac august 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(v) faktúru č. 1804030125 (náklady za mesiac september 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(vi) faktúru č. 1804030131 (náklady za mesiac október 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(vii) faktúru č. 1804030144 (náklady za mesiac november 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(vňi)
faktúru č. 1804030155 (náklady za mesiac december 2018) na sumu 6.009,34 EUR
s DPR;
(ix) faktúru č. 1904030003 (náklady za mesiac január 2019) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(x) faktúru č. 1904030014 (náklady za mesiac február 2019) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(xi) faktúru č. 1904030030 (náklady za mesiac marec 2019) na sumu 6.009,34 EUR s DPR;
(xii) faktúru č. 1904030055 (náklady za mesiac apríl 2019) na sumu 5.467,61 EUR s DPR;
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi faktúry uvedené v tomto bode 2.5 (i) až (vi)
vyššie do tridsiatich (30) kalendárnych dni od písomného prevzatia Prác Objednávateľom.
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) kalendárnych dni od uzavretia tejto Dohody vystaviť
a doručiť Objednávateľovi dobropis na celé sumy fakturované faktúrami podľa bodu 2.5 (ii) až
(xii) vyššie.
2.7 Zmluva o dielo zaniká ku dňu splnenia poslednej z nasledovných podmienok (odkladacie
podmienky):

Strana 2 z 3

(i)

Zhotoviteľ odovzdá Práce Objednávateľovi;

(ii)

Zhotoviteľ vystavi a doruči Objednávateľovi dobropis v súlade s bodom
Dohody.

2.6 tejto

2.8 Uzatvorenim tejto Dohody, za súčasného predpokladu splnenia všetkých odkladacich podmienok
podľa bodu 2.7 tejto Dohody, zanikajú a považujú sa za vysporiadané všetky vzájomné práva
a povinnosti Zmluvných strán plynúce zo Zmluvy o dielo či z jej prípadného porušenia. Zmluvné
strany vyhlasujú, že majú záujem, aby sa všetky ich vzťahy plynúce zo Zmluvy o dielo
s konečnou platnosťou uzavreli a urovnali touto Dohodou. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že za
predpokladu splnenia všetkých odkladacich podmienok podľa bodu 2.7 tejto Dohody voči sebe
navzájom nebudú uplatňovať akékoľvek nároky plynúce zo Zmluvy či z jej prípadného porušenia
(vrátane práva na náhradu škody, zmluvné pokuty), ktoré vznikli a/alebo by mohli vzniknúť
v budúcnosti a týchto nárokov sa vzdávajú. Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že uvedeným
nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa uhradiť faktúry podľa poslednej vety bodu 2.5 tejto
Dohody.
3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Slová alebo slovné spojenia uvedené v tejto Dohode majú význam stanovený v defmiciách
dohodnutých v rámci Zmluvy o dielo, s výnimkou pokiaľ z Dohody nevyplýva iný význam
takéhoto slova alebo slovného spojenia.
3.2 Táto Dohoda vzniká dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednávateľa, a to v súlade s
ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; ustanovenie bodu 2.7 Dohody tým nie je dotknuté.
3.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou, ktoré v tejto Dohode
nie sú výslovne upravené, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným
zákonníkom.
3.4 Súčasťou tejto Dohody je príloha č. 1 - Špecifikácia Prác a Odmeny.
3.5 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťouoriginálu, ztoho dva (2)
rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa.
3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pozome prečítali, jejobsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto Dohode Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany
na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Dohody túto Dohodu podpisali
V Bratislave, dňa 10.09.2019
Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

Za Metrostav Slovakia a.s.:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Ing. Robert Pátek , v.r.
člen predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly, v.r.
člen predstavenstva
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