DOHODA O PREVZATÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len ako „Dohoda“)
medzi
1.

SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 426/B, ktorej menom konajú spoločne: JUDr. Oszkár Világi –
predseda predstavenstva a Ing. Gabriel Szabó - člen predstavenstva (ďalej len ako „SLOVNAFT“), a

2.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, v
zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava č. 35/2015 o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Mesto“), a

3.

Slovnaft Mobility Services, s. r. o., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, zapísanou
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127285/B, ktorej menom konajú spoločne:
Ing. Norbert Nagy, konateľ a Mgr. Marián Ružič, konateľ (ďalej len ako „SMS“)
(SLOVNAFT, Mesto a SMS ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“)
I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Dňa 26.09.2017 bola medzi spoločnosťou SLOVNAFT a Mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu
Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR v znení jej dodatkov, predmetom ktorej bola dohoda
zmluvných strán o vytvorení novej dopravnej služby v meste Bratislava tzv. systému automatickej požičovne bicyklov
a úprava s tým súvisiacich práv a povinností strán (ďalej aj len ako „Zmluva“) .

2.

Nakoľko,
(i)
v čase uzatvorenia Zmluvy spoločnosť SLOVNAFT začínala s uskutočňovaním a financovala projekt
takzvaného systému automatickej požičovne bicyklov v meste Bratislava s názvom „Slovnaft BAjk“ (ďalej aj
ako „Slovnaft BAjk“),
(ii)
následne spoločnosť SLOVNAFT ako jediný spoločník založila spoločnosť SMS, s cieľom zriadenia dcérskej
spoločnosti zabezpečujúcej komplexné prevádzkovanie celého projektu Slovnaft BAjk,
(iii)
aktuálne celú prevádzku projektu zabezpečuje SMS a to vrátane prevádzkovania systému umožňujúce
objednávanie služby Slovnaft BAjku a prijímanie platieb za ne, ako aj zabezpečovanie servisu
a bezporuchového fungovania celého projektu,
(iv)
je účelné pre fungovanie projektu Slovnaft BAjk, aby z uvedených dôvodov bola zmluvnou stranou Zmluvy
priamo spoločnosť SMS,
uzatvárajú Zmluvné strany túto Dohodu v nasledovnom znení.
II.
PREVZATIE PRÁV, POVINNOSTÍ A ZÁVÄZKOV

1.

Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán o bezvýhradnom a bezodplatnom prevzatí všetkých práv,
pohľadávok, povinností a záväzkov (ďalej aj len ako „práva a povinnosti“) vyplývajúcich zo Zmluvy v znení jej
dodatkov zo spoločnosti SLOVNAFT na spoločnosť SMS.

2.

SLOVNAFT touto Dohodou prevádza bezvýhradne a bezodplatne všetky svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na
SMS a SMS tieto práva a povinnosti bezvýhradne a bezodplatne v celom rozsahu preberá a zaväzuje sa ich riadne
plniť. Mesto s uvedeným prevzatím práv a povinností spoločnosťou SMS bezvýhradne súhlasí.

3.

SMS berie na vedomie, že uzavretím tejto Dohody vstupuje do zmluvného vzťahu založeného Zmluvou s Mestom.
SLOVNAFT berie na vedomie, že jeho zmluvný vzťah s Mestom, založený Zmluvou končí okamihom prevzatia
uvedených práv a povinností spoločnosťou SMS.

4.

SMS vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Dohody sa oboznámila so znením Zmluvy a vyhlasuje, že obsahu a zmyslu
jednotlivých ustanovení rozumie a zaväzuje sa ich bez výhrad dodržiavať.

5.

Mesto potvrdzuje, že záväzky SLOVNAFT-u, ktoré mali byť splnené do času tohto prevzatia v zmysle Zmluvy, boli
riadne splnené.
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6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že získali všetky potrebné súhlasy a povolenie na uzatvorenie tejto Dohody a sú teda
oprávnené ju uzavrieť.
III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Mesta, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).

2.

Dohoda sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán tejto dohody obdrží jeden (1)
rovnopis.

3.

Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Dohodou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v prípade potreby subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

4.

V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stane neplatným alebo neúčinným zaväzujú sa Zmluvné strany
uzatvoriť ustanovenie, ktoré je platné a účinné a najviac sa približuje neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto Dohode prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že Dohoda
nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok alebo v tiesni, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak
svojho súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ...........................................
Za SLOVNAFT

V Bratislave, dňa ...........................................
Za SMS

........................................................................
JUDr. Oszkár Világi
predseda predstavenstva

........................................................................
Ing. Norbert Nagy
Konateľ

........................................................................
Ing. Gabriel Szabó
člen predstavenstva

........................................................................
Mgr. Marián Ružič
konateľ

V Bratislave, dňa ...........................................
Za Mesto
........................................................................
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora
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