DOHODA O SPLÁTKACH
uzavretá v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a § 28a zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)
Číslo Dohody:
Táto Dohoda je uzavretá medzi:
1. STRANY DOHODY
1.1. Veriteľ
Názov :

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sídlo:

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Slovenská
republika

Oprávnený k podpisu :

Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvy:

JUDr. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie riadenia
projektov

IČO:

30416094

DIČ:

2020799209

Bankové spojenie :
Čísla účtov :

Štátna pokladnica

kód BIC /SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej aj ako „Veriteľ“ alebo „Riadiaci orgán“)
1.2. Dlžník
Názov

: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Sídlo

: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma

: iná právnická osoba

Zapísaný

: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl. č. 312/B

Konajúci

: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ

IČO

: 31364501

DIČ

: 2020480121

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu :
(ďalej aj ako „Dlžník“ alebo Prijímateľ“)

2.
2.1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Veriteľ a Dlžník uzatvorili dňa 12. augusta 2013 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 1008/B322/2013 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“, nenávratný finančný
príspevok ďalej v texte tejto Dohody len „NFP“) za účelom realizácie aktivít projektu, ktorý je
predmetom schválenej žiadosti o NFP dňa 01. 08. 2013 s kódom ITMS NFP23110110016.
Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad
Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú
rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce –
Trenčianska Teplá)

Kód ITMS:

23110110014

Miesto realizácie projektu:

NUTS II Západné Slovensko, NUTS III Trenčiansky kraj

(ďalej len „Projekt“)

2.2

Na základe Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 64/A820/2015 vznikol Veriteľovi
nárok na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
(ďalej len „dlh“), v celkovej výške 94 909 228,86 EUR (slovom: deväťdesiatštyri miliónov
deväťstodeväťtisíc dvestodvadsaťosem Eur a osemdesiatšesť centov); z toho 80 672 844,53
EUR (slovom: osemdesiat miliónov šesťstosedemdesiatdvatisíc osemstoštyridsaťštyri Eur
a päťdesiattri centov) na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté z Kohézneho
fondu (ďalej len „KF“) a 14 236 384,33 EUR (slovom: štrnásť miliónov dvestotridsaťšesťtisíc
tristoosemdesiatštyri Eur a tridsaťtri centov) na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli
poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) na financovanie Projektu Dlžníkovi, k čomu
Veriteľ Dlžníka vyzval dňa 23. 04. 2015 žiadosťami o vrátenie finančných prostriedkov
č. 23110110014/Z01, 23110110014/Z02 a 23110110014/Z03 (ďalej len „žiadosti o vrátenie
finančných prostriedkov“).

2.3

Vzhľadom na to, že:
a) Prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice, čo do dôvodu aj výšky
dňa 18. 5. 2015. Notárska zápisnica tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.
b) Prijímateľ nemôže vrátiť dlh, resp. jeho časť riadne a včas, keďže by sa mu zaplatením
naraz celého dlhu zhoršili jeho ekonomické pomery,
c) Prijímateľ písomne požiadal Riadiaci orgán o uzavretie Dohody o splátkach žiadosťou
doručenou Riadiacemu orgánu dňa 06. 05. 2015,
d) sa Prijímateľ v tejto Dohode zaväzuje, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý
dlh sa stane splatným,
boli
naplnené
podmienky
§
28a
zákona
č.
528/2008
Z.z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov pre uzavretie Dohody medzi Prijímateľom a Riadiacim orgánom
za účelom vysporiadania finančných vzťahov.
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3.

PREDMET DOHODY

3.1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto Dohode je Dlžník povinný
splatiť svoj dlh voči Veriteľovi, špecifikovaný v bode 2.2 tejto Dohody, v pravidelných
mesačných splátkach, bezhotovostným prevodom na účty Veriteľa podľa splátkového kalendára,
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.2 tejto Dohody.
3.2. Dlžník je oprávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je dohodnuté
v bode 3.1.
3.3. Dlžník sa zaväzuje, že ak nezaplatí niektorú z mesačných splátok riadne a včas, stane sa v deň,
kedy nebola mesačná splátka uhradená riadne a včas, splatným celý dlh Dlžníka. Dlžník je
povinný zaplatiť celý dlh do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa splatnosti riadne a včas
nezaplatenej splátky, pričom však už od prvého dňa splatnosti celého dlhu si Veriteľ bude
účtovať a uplatňovať úroky z omeškania v zmysle bodu 3.7.
3.4. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účty Veriteľa podľa prílohy
č.2 tejto Dohody. V prípade, ak deň úhrady je dňom pracovného pokoja alebo štátnym sviatkom,
za deň úhrady sa považuje pracovný deň, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja, resp.
štátneho sviatku.
3.5. Dlžník je povinný po každej úhrade mesačnej splátky v zmysle bodu 3.1. zaslať Veriteľovi
Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa
uskutočnenia úhrady v súlade s výpisom z bankového účtu.
3.6. V prípade zmeny účtu je Veriteľ povinný o tejto skutočnosti Dlžníka vopred včas písomne
informovať.
3.7. Dlžník berie na vedomie, že ak nedodrží podmienky tejto Dohody podľa bodu 3.1., Veriteľ si
bude účtovať a uplatňovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
3.8. Dlžník je povinný uhradiť úroky z omeškania podľa bodu 3.7. v zmysle písomných pokynov
Veriteľa.
3.9. Dlžník a Veriteľ sa dohodli, že nárok Veriteľa na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov
Dlžníkom v zmysle bodu 2.2. sa bude pokladať za usporiadaný až po splatení celého dlhu.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zo strany oprávnených zástupcov Dlžníka
a Veriteľa a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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.

4.2

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Dohody. Veriteľ a Dlžník sa v takom
prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie Dohody
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení
tejto Dohody.

4.3

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Veriteľ a Dlžník povinní prednostne riešiť najmä v zmysle relevantných zákonov,
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vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory strán tejto
Dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Dohody alebo v súvislosti s ňou
nevyriešia, Veriteľ a Dlžník sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté z Dohody, vrátane
sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
4.4

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Dohody je možné robiť len vo forme písomných
a očíslovaných dodatkov, vzájomne odsúhlasených a podpísaných oboma stranami Dohody.

4.5

Táto Dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom po podpise Dohody dostane
Dlžník 2 (dva) rovnopisy a 3 (tri) rovnopisy dostane Veriteľ. Veriteľ je povinný elektronickú
verziu Dohody vložiť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
do systému ITMS formou prílohy k žiadostiam o vrátenie finančných prostriedkov.

4.6

Veriteľ a Dlžník vyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené písomne v tejto
Dohode sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
tejto Dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

4.7

Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú príloha č. 1 – Notárska zápisnica č. N 786/2015,
Nz 16752/2015, NCRIs 17206/2015 zo dňa 18. 5. 2015 a príloha č. 2 – Splátkový kalendár.

Za Veriteľa v Bratislave, dňa ………………………..

Podpis: .......................................
Ing. Ján Počiatek
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Za Dlžníka v ......................…………….., dňa ………………………..

Podpis: .......................................
Ing. Dušan Šefčík
generálny riaditeľ ŽSR

4/4

