Dohoda o refakturácii nákladov
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) medzi zmluvnými stranami:

Účastník dohody č. 1:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu (IBAN):
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Účastník dohody č. 2:
Mestská časť Bratislava-Rusovce
so sídlom:
Vývojová ulica č. 8, 851 10 Bratislava
IČO:
00304611
bankové spojenie:
VÚB a. s.
číslo účtu (IBAN):
SK23 0200 0000 0000 0152 5052
zastúpená:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka
(ďalej len „Mestská časť“)
(Mestská časť a Hlavné mesto spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní a dohôd, berúc do úvahy ich spoločné ciele
a záujmy, prihliadajúc najmä na verejný záujem, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na
uzatvorení tejto dohody podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v tejto dohode.
Spoločným cieľom je rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy „Vývojová“ v smere Čunovo. Zmluvné
strany sa dohodli, že rekonštrukcia je vo verejnom záujme, skvalitní a zefektívni mestskú hromadnú dopravu pre
obyvateľov Bratislavy, ako aj návštevníkov hlavného mesta.

Čl. 1
Skutkový stav
1.

Hlavné mesto realizovalo v mesiacoch júl až august 2020 rekonštrukciu cestnej komunikácie Balkánskej ul.
v úseku od zastávky mestskej hromadnej dopravy „Vývojová“ po železničné priecestie smer Jarovce.
Rekonštrukcia cestnej komunikácie prebehla v oboch smeroch. Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj
rekonštrukcia troch zastávok mestskej hromadnej dopravy v tomto úseku, na ktoré Mestská časť

zrealizovala prieskum trhu a zároveň uhradila náklady za tieto rekonštrukčné práce v plnej výške. Hlavné
mesto sa na predchádzajúcich rokovaniach s Mestskou časťou zaviazalo v súlade so spoločným cieľom
uhradiť náklady na rekonštrukciu jednej zo zastávok, konkrétne zastávky mestskej hromadnej dopravy
„Vývojová“ smer Čunovo (ďalej len „rekonštrukcia“).
2.

Predmetom rekonštrukcie je zastávka mestskej hromadnej dopravy, nachádzajúca sa v okrese Bratislava
V, v mestskej časti Bratislava-Rusovce, katastrálnom území Rusovce, vedená na liste vlastníctva č. 1779
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, parcely registra „C“, parc. č. 221/3 a 221/15.
Predmetná zastávka je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta v podiele vo výške 1/1, zverená do správy
Mestskej časti Protokolom č. 11 88 06300800 zo dňa 11. 07. 2008.

3.

Rekonštrukcia pozostávala z nasledovných úkonov:
• dodávka a montáž cestného obrubníka
• rozšírenie plochy nástupišťa mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“);
• rozobratie zámkovej dlažby - nástupište MHD, priechod pre chodcov a cyklistov;
• predláždenie existujúcej plochy nástupišťa MHD;
• dodávka a montáž slepeckej dlažby - nástupište MHD, priechod pre chodcov a cyklistov;
• asfaltovanie chodníka;
• vybudovanie uličného vpustu;
• vybúranie a odvoz sute.

4.

Ku dňu podpisu tejto dohody bola rekonštrukcia zrealizovaná, plne slúži obyvateľom Bratislavy, ako aj
návštevníkom Havného mesta v súlade so spoločným cieľom a verejným záujmom a Mestská časť uhradila
náklady spojené s jej rekonštrukciou v celkovej výške 9 480,14 Eur.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s podmienkami tejto dohody, a vyhlasujú, že si splnia záväzky v nej
obsiahnuté.
Čl. 2
Účel a predmet dohody

1.

Účelom tejto dohody je dohoda o refakturácii finančných prostriedkov, vynaložených Mestskou časťou v
súvislosti s rekonštrukciou.

2.

Predmetom tejto dohody je v súlade s predchádzajúcimi dohodami záväzok Hlavného mesta uhradiť
Mestskej časti náklady súvisiace s rekonštrukciou.
Čl. 3
Spôsob plnenia predmetu dohody

1.

Hlavné mesto sa zaväzuje na základe tejto dohody uhradiť sumu vo výške 9 480,14 Eur na účet Mestskej
časti uvedený v záhlaví tejto dohody do 30. 12. 2020. Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo strany
Hlavného mesta v súvislosti s dohodou je maximálna a konečná.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1.

Práva a povinnosti touto dohodou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú po dve (2)
vyhotovenia.

3.

Zmeny a doplnky tejto dohody je možné uskutočniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a len
2

vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zmluvných strán v zmysle § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.

5.

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave, dňa ........................................

V Bratislave, dňa ........................................

_________________________________
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

_________________________________
Mestská časť Bratislava-Rusovce
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka
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