Dohoda o splatení záväzku
(ďalej aj „Dohoda“)
uzavretá medzi zúčastnenými stranami:
Žilinský samosprávny kraj
sídlo:
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO:
37 808 427
DIČ:
2021626695
štatutárny orgán:
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
osoba zodpovedná
za plnenie Dohody:
Ing. Ivan Mokrý, riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK
kontakt:
tel.: 041-5032228, fax :041-5032235, e-mail: ivan.mokry@zask.sk
bankové spojenie:
DEXIA Banka Slovensko, a.s. – pobočka Žilina, číslo účtu : 0360366110/5600
(ďalej len „ŽSK“ alebo „Žilinský samosprávny kraj“)
a
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
sídlo:
Košická 2, 010 65 Žilina
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10362/L
IČO:
36 407 771
DIČ:
2020107573
IČ DPH:
SK2020107573
štatutárny orgán:
predstavenstvo: Ing.Peter Pobeha – predseda predstavenstva, Ing. Ján Dolník
podpredseda predstavenstva, Dr. Ing. Peter Šufliarsky – člen predstavenstva
dohodu oprávnení podpísať: Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva
Dr. Ing. Peter Šufliarsky, člen predstavenstva
osoba zodpovedná
za plnenie Dohody:
Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ SAD Žilina, a.s.
kontakt:
tel.: 041/5651949, fax: 041/5651940, e-mail: sadza@sadza.sk
bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s., č. účtu: 2623789553/1100
(ďalej len „Dopravca“)
(ďalej spolu aj „zúčastnené strany“ alebo „zmluvné strany“)

Zúčastnené strany sa dohodli na tomto znení Dohody:
1. Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja vedenej u ŽSK pod číslom
889/2009/OD a u Dopravcu pod číslom 004/DOOZA/2009 zo dňa 30.11.2009 uzatvorenej so
spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť so sídlom Košická 2,
010 65 Žilina, IČO: 36 407 771 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej spolu len ako
„Zmluva“) sa v čl. V. bod 1. Žilinský samosprávny kraj zaviazal poskytnúť Dopravcovi úhradu
náhrady Preukázanej straty vzniknutú v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.
2. Za účelom zistenia výšky skutočnej Preukázanej straty Dopravcu z poskytovania výkonov vo
verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK
za kalendárny rok 2010 bola v dňoch 7.3.2011 až 11.3.2011 vykonaná u Dopravcu kontrola
správnosti údajov poskytnutých Dopravcom Žilinskému samosprávnemu kraju v súvislosti
s predmetom Zmluvy, najmä kontrola vyúčtovania Ekonomicky oprávnených nákladov
Dopravcu, kontrola zúčtovania Dohodnutých mesačných častí náhrady preukázanej straty
a kontrola zúčtovania Preukázanej straty za rok 2010. Výsledkom tejto kontroly bolo zistenie,
že medzi Dohodnutými mesačnými časťami náhrady Preukázanej straty, ktoré
Žilinský
samosprávny kraj uhradil Dopravcovi a skutočnou Preukázanou stratou Dopravcu za
kalendárny
rok
2010
vznikol
záporný
rozdiel
889417,-€
(slovom:
osemstoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemnásť eur).
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3. ŽSK Uznaním záväzku zo dňa 15.03.2011 uznal záväzok v sume 889417,-- € (slovom:
osemstoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemnásť eur) a nepopiera ani dôvod ani výšku tohto
záväzku voči Dopravcovi.
4. Zúčastnené strany sa v tejto Dohode o splatení záväzku vzájomne dohodli, že ŽSK uhradí
Dopravcovi záväzok stanovený v bode 3. tejto Dohody t. j. uhradí zostávajúci záväzok vo
výške 889417,-- € (slovom: osemstoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemnásť eur) v zmysle
uznesení Zastupiteľstva ŽSK podľa nasledovného splátkového kalendára:
Číslo splátky
1.
2.

Rok/dátum
do 30.7.2011
do 31.12. 2011
Spolu

Suma
156870 €
732 547 €
889417 €

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že k uhradeniu splátok záväzku podľa bodu 4 tejto Dohody
pristúpi ŽSK za podmienky ich predchádzajúceho schválenia v rámci rozpočtu ŽSK, prípadne
jeho úprav, Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja a to v súlade s § 11 ods. 2 písm.
d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon
o samosprávnych krajoch). V prípade, že k takémuto schváleniu nedôjde, upravia zmluvné
strany splatnosť týchto záväzkov novou dohodou. ŽSK si vyhradzuje právo vykonávať všetky
účinné kroky k tomu, aby k úhrade záväzku stanovenému v bode 3. tejto Dohody alebo jeho
časti došlo predčasne v zmysle článku VI. bodu 11. Zmluvy s tým, že Dopravca sa zaväzuje
prijať plnenie splátok záväzku alebo celého záväzku alebo jeho časti aj pred dohodnutou
lehotou splatnosti a to bez uplatňovania sankcií a nárokov voči ŽSK titulom predčasného
splatenia záväzku.
6. Obidve zúčastnené strany prehlasujú, že si Dohodu o splatení záväzku riadne prečítali, jej
obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, a že dohoda nebola podpísaná v tiesni ani
pod nátlakom a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.
7. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zúčastnenými stranami. Táto Dohoda
je vytvorená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana zo zúčastnených strán obdrží po jej
podpísaní po dvoch rovnopisoch.

V Žiline, dňa.........27.7.2011..................

V Žiline, dňa ......27.7.2011.............................

Za Žilinský samosprávny kraj:

Za Slovenskú autobusovú dopravu Žilina,
akciovú spoločnosť:

...............................................................
Ing. Juraj Blanár, predseda

........................................................................
Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva

........................................................................
Dr. Ing. Peter Šufliarsky, člen predstavenstva
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