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Táto Zmluva o predaji časti podniku (ďalej len „Zmluva") je uzatvorená podľa § 476 a nasl. zákona č.
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")
medzi:

Predávajúcim:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
v zastúpení:

M estská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
36 611 131
202 221 2159
SK202 221 2159
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
vložka č.: 10418/R, oddiel: Sa
Ing. Jozef Keruľ, predseda predstavenstva
Ing. Katarína Oravíková Podoliaková, PhD., podpredseda
predstavenstva
Radovan Čmelo, člen predstavenstva

a

Kupujúcim:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
v zastúpení:

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica
Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica
53 153 073
neplatca
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
vložka č.: 40391/R, oddiel: Sro
Radovan Čmelo, konateľ

(v ďalšom texte Zm luvy môžu byť Predávajúci a Kupujúci tiež sam ostatne označovaní ako „Zm luvná
strana" a spoločne ako „Zm luvné strany")

PREAMBULA
Vzhľadom na to, že:
(A)

Predávajúci vykonáva podnikateľskú činnosť mimo iné aj v oblasti mestskej hromadnej
autobusovej dopravy, zmluvnej autobusovej dopravy a reklamnej činnosti vykonávanej na/v
autobusoch mestskej hromadnej autobusovej dopravy a zmluvnej autobusovej dopravy (ďalej
len „Časť podniku");

(B)

Časť podniku predstavuje súbor troch (3) samostatných organizačných zložiek Predávajúceho v
zmysle § 7 ods. 1 v súčinnosti s § 487 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), ktoré sú samostatnými časťami
podniku Predávajúceho a ktoré sú tvorené súborom vecí a iných práv a majetkových hodnôt,
záväzkov a zam estnancov a tieto sú využívané predovšetkým na prevádzkovanie Časti podniku,
v zmysle príslušných interných rozhodnutí Predávajúceho a príslušných právnych predpisov;

(C)

zámerom Predávajúceho je predať a previesť Časť podniku na Kupujúceho, a zámerom
Kupujúceho je kúpiť a nadobudnúť Časť podniku od Predávajúceho v súlade s podmienkami
dohodnutými v tejto Zmluve;

(D)

každá zo Zmluvných strán má neobmedzené právo a zákonnú právom oc na uzatvorenie tejto
Zmluvy a na plnenie a dodržiavanie jej ustanovení;
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preto, na základe príslušných prísľubov, vyhlásení a záruk, ktoré sú obsiahnuté v tejto Zmluve, a s
úmyslom byť viazaní touto Zmluvou, Zmluvné strany uzatvárajú týmto Zmluvu za nasledovných
podmienok a v nasledovnom znení:

í.

DEFINÍCIE

1.1.

Nižšie uvedené pojmy budú mať na účely tejto Zmluvy nasledujúci význam, pokiaľ sa Zmluvné
strany v tejto Zmluve nedohodnú inak (tieto pojmy platia rovnako pre jednotné aj množné číslo
definovaných pojmov):
„Deň podpisu'

znamená deň, kedy bude táto Zmluva uzatvorená pripojením podpisu
posledného z oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na túto
Zmluvu;

„Deň účinnosti"

znamená 31.10.2020, a to za predpokladu, že tohto dátumu dôjde
k splneniu všetkých Odkladacích podmienok. V prípade, ak k splneniu
všetkých Odkladacích podmienok nedôjde do 31.10.2020 (vrátane), Dňom
účinnosti bude posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom došlo k splneniu
všetkých Odkladacích podmienok;

„Odkladacie
podmienky"

znamenajú nasledovné odkladacie podmienky nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy, kumulatívne splnenie ktorých je podmienkou nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy:
(a)

nastane Deň podpisu;

(b)

dôjde k zverejneniu tejto Zmluvy podľa § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník") s tým, že táto podmienka sa bude
považovať za splnenú až dňom nasledujúcim po dni predmetného
zverejnenia Zmluvy;

(c)

dôjde k nadobudnutiu účinnosti Rozhodnutia Kupujúceho;

(d)

dôjde k nadobudnutiu účinnosti Rozhodnutia Predávajúceho;

(e)

dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o kúpe akcií;

(f)

dôjde k nadobudnutiu platnosti Zm luvy o službách;

(g)

dôjde k nadobudnutiu platnosti Novej Koncesnej zmluvy a Mesto
udelí Predávajúcemu dopravnú licenciu na prevádzkovanie
dopravnej služby v zmysle Novej Koncesnej zmluvy (ďalej len
„Osobitná odkladacia podmienka"); platí pritom, že (i) táto
Osobitná odkladacia podmienka sa neuplatní, že (ii) Mesto
a Predávajúci nebudú povinné uzavrieť Novú Koncesnú zmluvu a že
(iii) Mestu nevznikne povinnosť vydať Predávajúcemu dopravnú
licenciu na prevádzkovanie dopravnej služby v zmysle Novej
Koncesnej zmluvy, v prípade, ak bude do Dňa podpisu doručená
Predávajúcemu listina vystavená Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a/alebo Trenčianskym samosprávnym krajom,
z ktorej bude vyplývať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, resp. Trenčiansky samosprávny kraj nemajú výhrady voči
predaju Časti podniku, resp. že súhlasia s predajom Časti podniku v
zmysle tejto Zmluvy (ďalej len „Súhlasné stanovisko") a to bez
toho, aby zo Súhlasného stanoviska vyplývala podmienka, resp.
požiadavka, aby bol Predávajúci aj po predaji Časti podniku
subjektom, poskytujúcim pravidelnú verejnú osobnú dopravu, t.j.
aby bol Predávajúci aj po predaji Časti podniku dopravcom v
regionálnej a mestskej doprave alebo iná obdobná podmienka, resp.
požiadavka (ďalej len „Osobitná požiadavka");
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(h)

dôjde k nadobudnutiu platnosti Dodatku ku Koncesnej zmluve,
v zmysle ktorého dôjde k predĺženiu koncesnej lehoty v zmysle
Koncesnej zmluvy až do Dňa účinnosti s tým, že Predávajúci sa
podpisom tejto Zmluvy zaväzuje uzavrieť s Mestom takýto dodatok
v Deň podpisu;

s tým, že sa súčasne dojednáva, že Odkladacia podmienka podľa písmena
(g) vyššie, spočívajúca v tom, že Mesto udelí Predávajúcemu dopravnú
licenciu na prevádzkovanie dopravnej služby v zm ysle Novej Koncesnej
zmluvy, je Odkladacou podmienkou stanovenou iba a výlučne v prospech
Predávajúceho, ktorý má právo sa jej splnenia písomne vzdať písomným
oznámením doručeným Kupujúcemu v lehote do 31.10.2020, v súlade
s čím bude platiť, že v takomto prípade, t.j. v prípade, ak sa Predávajúci
písomne vzdá jej splnenia, nebude udelenie dopravnej licencie zo strany
Mesta v prospech Predávajúceho na prevádzkovanie dopravnej služby
v zmysle Novej Koncesnej zmluvy súčasťou Odkladacích podmienok a teda
ani súčasťou Osobitnej odkladacej podmienky;
„Časť podniku"

znamená súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek
podnikania Predávajúceho, ako sú definované v bode 2.1 tejto Zmluvy; k
podniku patria veci, práva a iné m ajetkové hodnoty, ktoré patria
Predávajúcemu a slúžia na prevádzkovanie časti podniku alebo vzhľadom
na svoju povahu majú tom uto účelu slúžiť;

„Povolenia"

znamená licencie, súhlasy, povolenia, certifikáty, práva a iné oprávnenia na
výkon podnikateľskej činnosti;

„Rozhodnutie
Kupujúceho"

znamená rozhodnutie valného
zhrom aždenia
a dozornej
rady
Kupujúceho, ktorým (i) sa schválilo alebo schváli uzavretie tejto Zmluvy a
Zmluvy o službách a ktorým (ii) sa schváli uzavretie Osobitnej dohody
v zmysle bodu 15.8 tejto Zmluvy v prípade, ak Zm luvné strany uznajú
potrebu jej uzavretia;

„Rozhodnutie
Predávajúceho"

znamená
rozhodnutie
valného
zhrom aždenia
a dozornej
rady
Predávajúceho, ktorým (i) sa schválilo alebo schváli uzavretie tejto Zmluvy,
Zm luvy o kúpe akcií, Zmluvy o službách, Dodatku ku Koncesnej zmluve, v
zmysle ktorého dôjde k predĺženiu koncesnej lehoty v zmysle Koncesnej
zm luvy až do Dňa účinnosti a Novej Koncesnej zm luvy a ktorým (ii) sa chváli
uzavretie Osobitnej dohody v zmysle bodu 15.8 tejto Zmluvy v prípade, ak
Zmluvné strany uznajú potrebu jej uzavretia;

„Vada"

znamená akýkoľvek nedostatok fyzickej alebo právnej povahy aktíva, veci,
iného práva, inej majetkovej hodnoty alebo nehm otného majetku, iný ako
vyplývajúci z bežného opotrebenia veci a zodpovedajúceho veku veci
a obvyklému užívaniu veci, ktorý znižuje, obm edzuje alebo vylučuje
m ožnosť ich použitia, vrátane neexistencie určitej vlastnosti, ktorá sa v
danom prípade všeobecne predpokladá alebo ktorej existenciu Predávajúci
Kupujúcemu výslovne potvrdil, vrátane a bez obm edzenia na záložné právo,
vecné bremená, zádržné právo, či iné práva patriace tretej osobe, na
základe ktorých by tretia osoba mohla nadobudnúť akékoľvek užívacie,
požívacie, dispozičné či detenčné oprávnenie, nárok alebo právo
k príslušnému aktívu, veci, inému právu, inej majetkovej hodnote alebo
nehmotnému majetku, a to všetko okrem prípadu, ak takýto nedostatok
vyplýva z verejne dostupných inform ácií alebo z tejto Zmluvy, resp. jej
príloh;

„vedom osť"

znamená odkaz na vedomosti a znalosti, ktoré možno očakávať od osoby
(členov jej orgánov a/alebo zam estnancov), ktorá v tejto Zmluve odkazuje
na svoju „vedom osť', po vykonaní všetkých zisťovaní potrebných a
objektívne možných na dosiahnutie týchto vedom ostí a znalostí takouto
osobou;

..

„Zmluva o kúpe
akcií"

znamená Zmluvu o kúpe cenných papierov uzavretú v Deň podpisu medzi
Mestom ako predávajúcim a Vladimírom Podoliakom ako kupujúcim,
záväzné vzorové znenie ktorej je uvedené v Prílohe č. 1A k tejto Zmluve;

„Zmluva
o službách"

znamená Zmluvu o poskytnutí služieb na autobusovej stanici Považská
Bystrica č. MDS/DPMPB/001/2020, uzavretú v Deň podpisu medzi
Predávajúcim ako poskytovateľom a Kupujúcim ako dopravcom, záväzné
vzorové znenie ktorej je uvedené v Prílohe č. 1B k tejto Zmluve;

„Zmluva o NFP”

znamená Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROPZ-302011G125-121-12 uzavretú dňa 30.08.2017 medzi Predávajúcim a
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zast. Trenčianskym
samosprávnym krajom, v znení neskorších zmien a doplnení;

„Koncesná
zmluva"

znamená Koncesnú zmluvu na poskytnutie služieb mestskej autobusovej
dopravy mesta Považská Bystrica uzavretú dňa 28.02.2019 medzi Mestom
ako objednávateľom a Predávajúcim ako koncesionárom;

„Nová
Koncesná
zmluva"

znamená Koncesnú zmluvu na poskytnutie služieb mestskej autobusovej
dopravy, ktorá bude uzavretá v Deň podpisu medzi Mestom ako
objednávateľom a Predávajúcim ako koncesionárom a dopravcom, záväzné
vzorové znenie ktorej tvorí Prílohu č. 10 k tejto Zmluve;

„Mesto"

znamená Mesto Považská Bystrica, so sídlom Centrum 2/3, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 00 317 667;

„Vladim ír
Podoliak"

znamená fyzickú osobu Ing. Vladim ír Podoliak, bytom
, národ.
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Pojmy definované v iných častiach a článkoch tejto Zmluvy budú mať na účely tejto Zmluvy
význam uvedený v príslušnom ustanovení Zmluvy, pokiaľ sa Zm luvné strany v tejto Zmluve
nedohodnú inak (tieto pojmy platia rovnako pre jednotné aj množné číslo definovaných
pojmov).

2.

PREDMET ZMLUVY

2 . 1.

Predávajúci predáva touto Zmluvou Kupujúcemu Časť podniku, tvorenú troma (3) sam ostatným i
organizačnými zložkami Predávajúceho v zmysle § 7 ods. 1 v súčinnosti s § 487 Obchodného
zákonníka v rámci ktorých vykonáva Predávajúci činnosť (i) mestskej hromadnej autobusovej
dopravy, (ii) zmluvnej autobusovej dopravy a (iii) reklamnú činnosť vykonávanú na/v
autobusoch mestskej hromadnej autobusovej dopravy tak, ako je táto Časť podniku bližšie
špecifikovaná v tejto Zmluve, jej prílohách, a v podstatnom rozsahu v Znaleckom posudku č.
019/2020 zo dňa 3.6.2020, vypracovaného znalcom Znalecká organizácia PBT, s.r.o., so sídlom
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO: 46 352 830, ev. č. znalca 900 251, pre odbor Stavebníctvo,
odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, odbor Strojárstvo, odvetvie Odhad hodnoty strojových
zariadení a odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov
(ďalej len „Znalecký posudok"). Fotokópia Znaleckého posudku je Prílohou č. 2 k tejto
Zmluve.

2.2.

Predávajúci predáva touto Zmluvou Kupujúcemu Časť podniku za Kúpnu cenu uvedenú v Článku
14 Zmluvy a za ostatných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2.3.

Predávajúci sa tým to zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke právo ku všetkým veciam,
právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na prevádzkovanie Časti
podniku a ktoré patria Predávajúcemu ku Dňu účinnosti, resp. užívacie právo ku všetkým
veciam, právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na
prevádzkovanie Časti podniku a ktoré Predávajúci ku Dňu účinnosti užíva, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či sú alebo nie sú v tejto Zmluve, Odovzdávacom protokole a/alebo účtovnej
evidencii Predávajúceho ku Dňu účinnosti výslovne uvedené.
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2.4.

Kupujúci ku Dňu účinnosti kupuje do svojho výlučného vlastníctva všetky veci, iné práva a iné
majetkové hodnoty patriace k Časti podniku a súčasne prijíma všetky práva, povinnosti a
záväzky Predávajúceho súvisiace s Časťou podniku, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v
tejto Zmluve, Odovzdávacom protokole a/alebo účtovnej evidencii Predávajúceho ku Dňu
účinnosti výslovne uvedené, a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v
Článku 14 Zmluvy.

2.5.

Časť podniku pozostáva zo všetkých vecí, práv, pohľadávok, nehm otného majetku a iných
majetkových hodnôt, povinností, záväzkov a zamestnancov, ktoré Časť podniku využíva a ktoré
sa týkajú alebo súvisia najmä s výkonom jej činnosti v zmysle príslušných platných právnych
predpisov, vrátane známych, neznámych a budúcich, medzi ktoré patria najmä, ale nielen:
(a)

Aktíva (Článok 3 Zmluvy),

(b)

Práva (Článok 4 Zmluvy),

(c)

Záväzky (Článok 5 Zmluvy),

(d)

Prevádzkové zm luvy (Článok 6 Zmluvy),

(e)

Zamestnanci (Článok 7 Zmluvy),

(f)

Súdne a iné konania (Článok 8 Zmluvy),

(g)

Právo duševného vlastníctva (Článok 9) a

(h)

Iné zložky (Článok 10 Zmluvy),

(všetky kategórie uvedené pod písm. (a) až (h) ďalej jednotlivo alebo spoločne aj len ako
„Zložky").
2.6.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zoznamy Zložiek Časti podniku špecifikovaných v bode 2.5
tohto článku Zmluvy a uvedené v príslušných prílohách Zm luvy boli vyhotovené podľa stavu ku
dňu uvedenému v príslušnej prílohe a zohľadňujú ekonomický, právny a faktický stav platný k
uvedenému dňu. Z tohto dôvodu a vzhľadom na dynam ický charakter prevádzky Časti podniku
tieto zoznamy zložiek nemusia byť identické so Zložkami Časti podniku prevádzanej na
Kupujúceho ku Dňu účinnosti za predpokladu, že k takým to zmenám dôjde v rámci bežnej
obchodnej činnosti Predávajúceho a bežnej prevádzky Časti podniku. Aktualizovaný zoznam
jednotlivých Zložiek Časti podniku prevádzaných na Kupujúceho bude obsiahnutý v
Odovzdávacom protokole a/alebo v účtovnej evidencii Predávajúceho ku Dňu účinnosti.

2.7.

Uzavretie tejto Zmluvy bolo, alebo predo Dňom účinnosti bude schválené Rozhodnutím
Predávajúceho a Rozhodnutím Kupujúceho.

2.8.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany prehlasujú, že v zm ysle príslušných
právnych predpisov súčasťou Časti podniku nie sú Povolenia, ktorých je Predávajúci držiteľom,
a ktoré sú nevyhnutné na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti vykonávanej Časťou podniku,
prechod práv a povinností z ktorých je v zmysle príslušných právnych predpisov pri predaji časti
podniku vylúčený. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve však platí, že Dňom
účinnosti vznikne Kupujúcemu oprávnenie na vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej
dopravy, a to s poukazom na ustanovenia § 5 ods. 1 v spojitosti s analogickým použitím
ustanovení § 5 ods. 7 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
a z dôvodu, že ku Dňu účinnosti začne Kupujúci spĺňať v dôsledku nadobudnutia Zložiek Časti
podniku akékoľvek a všetky, technické, personálne, právne a ekonom ické podmienky na
vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, a to všetko bez toho, aby toto
oprávnenie zaniklo Predávajúcemu a aby bolo vymazané z predmetu činnosti Predávajúceho
zapísaného v obchodnom registri, nakoľko Predávajúci bude aj naďalej odo dňa nasledujúceho
po Dni účinnosti vykonávať (pokiaľ sa bude uplatňovať Osobitná odkladacia podmienka)
pravidelnú mestskú autobusovú dopravu v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie Novej
Koncesnej zmluvy.
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3.

A K T ÍV A

3.1.

Súčasťou predmetu predaja je všetok hnuteľný majetok, ktorý je potrebný pre prevádzkovanie
Časti podniku a ktorý vlastní, resp. užíva Predávajúci ku Dňu účinnosti, pričom zoznam
hnuteľného majetku Časti podniku tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy s tým, že je vyhotovený
podľa stavu ku dňu v ňom uvedenom (ďalej len ako „Aktíva”); v záujm e vylúčenia akýchkoľvek
pochybností, Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že súčasťou Aktív nie sú žiadne
nehnuteľné veci.
Predávajúci podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Aktív, resp. výlučným
nositeľom užívacích práv k Aktívam (tak, ako je to špecifikované v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve)
a že s prihliadnutím na ich charakter tieto Aktíva nie sú zaťažené žiadnou Vadou; Predávajúci
podpisom tejto Zmluvy osobitne vyhlasuje a ubezpečuje Kupujúceho, že hoci sú niektoré z Aktív
(tak, ako je to špecifikované v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve) form álne zaťažené Vadami
spočívajúcimi v záložnom práve, a to v zmysle verejne dostupných inform ácií (konkrétne
v zmysle príslušných výpisov z Notárskeho centrálneho registra záložných práv), tieto Vady ku
Dňu podpisu neexistujú, nakoľko zanikli zánikom príslušného záväzku Predávajúceho
zabezpečovaného dotknutými záložnými právami, a to v dôsledku jeho splnenia Predávajúcim;
Predávajúci sa v tejto súvislosti zaväzuje do zabezpečiť do Dňa účinnosti výmaz týchto
záložných práv z Notárskeho centrálneho registra záložných práv. Predávajúci tiež vyhlasuje, že
všetky Aktíva súvisiace s Časťou podniku sú riadne a v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi zavedené v jej účtovnej evidencii a/alebo sú výslovne a konkrétne uvedené
v tejto Zmluve, vrátane jej príloh.

3.3.

Nebezpečenstvo straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia Aktív prejde z Predávajúceho na
Kupujúceho momentom, kedy budú Aktíva odovzdané a prevzaté na základe spísaného
Odovzdávacieho protokolu (definovaného v bode 13.2 Zmluvy), ktorý bude riadne podpísaný
oboma Zmluvnými stranami.

3.4.

Predávajúci je povinný najneskôr v Odovzdávacom protokole upozorniť Kupujúceho na všetky
Vady prevádzaných Aktív, o ktorých vie a ktorých existencia nevyplýva z verejne dostupných
inform ácií alebo z tejto Zmluvy, vrátane jej príloh, inak zodpovedá za škody, ktorým bolo možné
týmto upozornením zabrániť. Upozornenie na prípadnú Vadu musí obsahovať jej základný popis,
resp. spôsob, akým sa daná Vada prejavuje.

4.

PRÁVA

4.1.

Súčasťou predmetu prevodu v zmysle tejto Zmluvy sú všetky práva, nároky a pohľadávky
súkromnoprávnej povahy Predávajúceho voči iným osobám, ktoré vznikli alebo slúžia alebo majú
slúžiť na prevádzkovanie Časti podniku a existujú, resp. vzniknú do Dňa účinnosti (vrátane),
pričom ich zoznam, v rozsahu peňažných pohľadávok, tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy s tým, že
tento je vyhotovený podľa stavu ku dňu v ňom uvedenom (ďalej len ako „Práva").

4.2.

Pokiaľ tak Predávajúci neurobil ešte pred Dňom účinnosti tejto Zmluvy, Predávajúci bude
povinný bez zbytočného odkladu po Dni účinnosti tejto Zmluvy písomne inform ovať dotknutých
dlžníkov a ostatné zmluvné strany o prechode príslušného Práva na Kupujúceho ako
nadobúdateľa.

4.3.

Predávajúci podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje, že predmetom prevodu sú Práva, ktoré je
možné na základe tejto Zmluvy previesť a ktoré zároveň z hľadiska svojho rozsahu a obsahu
postačujú na riadne prevádzkovanie Časti podniku a že s prihliadnutím na ich charakter tieto
Práva nie sú zaťažené žiadnou Vadou. Predávajúci tiež vyhlasuje, že všetky Práva súvisiace s
Časťou podniku sú riadne a v súlade s platnými všeobecne záväzným i právnymi predpismi
zavedené v jeho účtovnej evidencii a/alebo sú výslovne a konkrétne uvedené v tejto Zmluve,
vrátane jej príloh.
S prevodom Časti podniku prechádzajú na Kupujúceho aj užívacie práva k tým Aktívam, ktoré
nie sú vo vlastníctve Predávajúceho, ktoré sú potrebné pre prevádzkovanie Časti podniku a ktoré
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Predávajúci užíva ku Dňu účinnosti, ako aj práva vyplývajúce zo zabezpečenia Práv patriacich k
Časti podniku poskytnutého inými osobami, najmä záložné práva a ručenie.

5.

ZÁVÄZKY

5.1.

Súčasťou predmetu prevodu v zmysle tejto Zmluvy sú všetky záväzky a povinnosti
Predávajúceho, ktoré vznikli pri alebo slúžia alebo majú slúžiť na prevádzkovanie Časti podniku,
existujúce ku Dňu účinnosti, pričom ich zoznam tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy, ktorý je
vyhotovený podľa stavu ku dňu v ňom uvedenom (ďalej len ako „Záväzky"), vrátane záväzkov
z písomných zmlúv, písomných ponúk, písomných objednávok, písomných prísľubov, písomných
dohôd, písomných vyjadrení záujmu alebo podobných písomných dojednaní, spoločne so
všetkými žiadosťami o zmenu, doplneniami a dodatkami, ktoré sú výsledkom predchádzajúcej
dohody vykonanej do Dňa účinnosti (vrátane). Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto
Zmluve, predmetom Zm luvy nie sú Záväzky Predávajúceho, ktoré vznikli na základe noriem
verejného práva, najmä záväzky a povinnosti voči príslušnému daňovém u úradu, úradu práce,
sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, ktoré
sa týkajú prevádzky Časti podniku za obdobie do Dňa účinnosti (vrátane).

5.2.

Predávajúci vyhlasuje, že všetky Záväzky súvisiace s Časťou podniku sú riadne a v súlade s
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi zavedené v jeho účtovnej evidencii a/alebo
sú výslovne a konkrétne uvedené v tejto Zmluve, vrátane jej príloh.

5.3.

Predávajúci vyhlasuje, že ku Dňu účinnosti tejto Zmluvy nebude mať voči tretej osobe žiadne
ďalšie záväzky v súvislosti s prevádzkovaním Časti podniku, ktoré by v účtovnej evidencii alebo
tejto Zmluve vrátane jej príloh neboli riadne uvedené, a Predávajúci ani nemá vedom osť o tom,
že by si tretia osoba akékoľvek práva či nároky zodpovedajúce záväzkom iným, ako sú uvedené
v tejto Zmluve vrátane jej príloh alebo v účtovnej evidencii, voči Predávajúcemu uplatňovala.

5.4.

Podľa ustanovenia § 477 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predávajúci ručí veriteľom za splnenie prevedených Záväzkov Kupujúcim.

5.5.

Kupujúci bude bez zbytočného odkladu po Dni účinnosti tejto Zm luvy písomne informovať
veriteľov a ostatné zm luvné strany o prechode príslušného Záväzku na Kupujúceho ako dlžníka.

6

.

6 .1.

6.2.

PREVÁDZKOVÉ ZM LUVY

Súčasťou predmetu prevodu v zmysle tejto Zmiuvy sú všetky práva a povinnosti zo všetkých
zmluvných vzťahov a dohôd týkajúcich sa alebo slúžiacich najmä na prevádzkovanie Časti
podniku ku Dňu účinnosti, ktoré boli uzatvorené medzi Predávajúcim a tretími osobami,
vyplývajúcich:
(a)

zo zmlúv týkajúcich sa výlučne Časti podniku, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6A tejto
Zmluvy, a ktorý je vyhotovený podľa stavu ku dňu v ňom uvedenom (ďalej len ako
„Prevádzkové zm luvy A"), a

(b)

zo zm lúv týkajúcich sa tak Časti podniku, ako aj ostatných zložiek podniku
Predávajúceho, ktoré nie sú predmetom predaja podľa tejto Zmluvy, ktorých zoznam
tvorí Prílohu č. 6B tejto Zmluvy, a ktorý je vyhotovený podľa stavu ku dňu v ňom
uvedenom (ďalej len ako „Prevádzkové zm luvy B").

Vo vzťahu k Prevádzkovým zmluvám A sa dojednáva, že Kupujúci úplne nahradí Predávajúceho
ako zmluvnú stranu vo všetkých Prevádzkových zmluvách A, pričom na seba prevezme od
Predávajúceho všetky práva a povinnosti v nich uvedené, s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce,
pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na inom postupe; Kupujúci a Predávajúci budú
bez zbytočného odkladu po Dni účinnosti tejto Zm luvy o tom písomne inform ovať dotknuté
tretie osoby - zm luvné strany Prevádzkových zmlúv A.
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6.3.

Vo vzťahu k Prevádzkovým zmluvám B sa dojednáva, že Kupujúci vstúpi popri Predávajúcom
ako zmluvná strana do všetkých Prevádzkových zmlúv B, pričom na seba prevezme vo vzťahu
k príslušnému zmluvném u partnerovi Predávajúceho z Prevádzkových zmlúv B (ďalej len
„Partner"), zodpovednosť a súčasne oprávnenie vo vzťahu k všetkým právam a povinnostiam
v nich uvedených, s nimi súvisiacich a z nich vyplývajúcich, v rozsahu zodpovedajúcom miere,
v akej sa príslušná Prevádzková zmluva týka Časti podniku, a to až do času, v ktorom sa
Zmluvné strany spoločne písomne nedohodnú s Partnerom na inom postupe; Kupujúci a
Predávajúci sa zaväzujú hneď po Dni podpisu spoločne zahájiť rokovania so všetkými Partnermi,
výsledkom ktorých bude spísanie trojstranných dodatkov k Prevádzkovým zmluvám B, v zmysle
ktorých dôjde ku Dňu účinnosti, k „rozdeleniu" Prevádzkových zmlúv B na (i) zmluvný vzťah
týkajúci sa výlučne Časti podniku, zmluvnou stranou ktorého bude Partner a Kupujúci a na (ii)
zmluvný vzťah týkajúci ostatných zložiek podniku Predávajúceho, ktoré nie sú predmetom
predaja podľa tejto Zmluvy, zmluvnou stranou ktorého bude Partner a Predávajúci.

7.

ZAMESTNANCI

7.1.

V dôsledku predaja Časti podniku prechádzajú ku Kupujúcemu zam estnanci Predávajúceho
patriaci k Časti podniku, pričom ich zoznam, s uvedením ich pracovného zaradenia na
príslušných pracovných miestach ku Dňu účinnosti, tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy, ktorý je
vyhotovený podľa stavu ku dňu v ňom uvedenom (ďalej len ako „Zamestnanci").

7.2.

Všetky práva a povinnosti Predávajúceho vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov so
Zamestnancami a súvisiace s Časťou podniku prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho v
súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.

7.3.

Predávajúci a Kupujúci sú povinní písomne inform ovať najneskôr jeden mesiac pred Dňom
účinnosti, t.j. pred dňom prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zástupcov
Zam estnancov/Zam estnancov o dátume alebo navrhovanom dátum e prechodu, dôvodoch
prechodu,
pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych
dôsledkoch
prechodu
na
Zamestnancov a plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na Zamestnancov; za
týmto účelom Predávajúci zvolá Zamestnancov na stretnutie, na ktorom budú Zamestnanci
informovaní zo strany Predávajúceho a Kupujúceho o vyššie uvedených skutočnostiach aj
osobne.

7.4.

Predávajúci doručí Kupujúcemu všetku originálnu dokumentáciu, záznamy a spisy týkajúce sa
dotknutých Zamestnancov, a to najmä pracovné zmluvy zamestnancov, ako aj ich prípadné
zmeny a dodatky, záznam y Zamestnancov vedené pre účely zdravotného, sociálneho poistenia
a poistenia v nezamestnanosti, pre daňové orgány a ostatné štátne inštitúcie a orgány, ako aj
všetky prípadné iné dokumenty, z ktorých pre príslušných Zamestnancov vyplývajú vo vzťahu
ku Kupujúcemu po Dni účinnosti tejto Zmluvy akékoľvek práva alebo povinnosti, a to všetko
bezodkladne po Dni účinnosti tejto Zmluvy.

7.5.

Predávajúci v lehotách predpísaných príslušnými právnymi predpismi zruší registráciu
Zamestnancov v príslušných zdravotných a sociálnych poisťovniach, na úradoch práce, na
daňových úradoch ako aj na všetkých ostatných príslušných orgánoch a inštitúciách. Kupujúci v
lehotách predpísaných príslušnými právnymi predpismi zaregistruje Zam estnancov v príslušných
zdravotných a sociálnych poisťovniach, na úradoch práce, daňových úradoch a na všetkých
ostatných príslušných orgánoch a inštitúciách v príslušnom rozsahu.

7.6.

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť pri prechode Zamestnancov
podniku, v rámci čoho sa Predávajúci najmä zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu úplné údaje
potrebné na správne vyčíslenie všetkých pracovnoprávnych nárokov Zam estnancov a zdržať sa
akýchkoľvek úkonov, následkom ktorých by Zamestnanci podniku mohli voči ich prechodu
namietať, pokiaľ sa Zm luvné strany vzhľadom na jednotlivých Zamestnancov podniku nedohodli
inak. Ak a pokiaľ si to vyžadujú platné právne predpisy, sú Zmluvné strany povinné
spolupracovať pri oznám ení prechodu pracovnoprávnych vzťahov Zamestnancom podniku alebo
ich zástupcom alebo verejným orgánom na Kupujúceho, a sú povinné v úplnom rozsahu a v
náležitých lehotách splniť všetky povinnosti vyplývajúce z jednotlivých pracovných zmlúv,
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vrátane prípadnej povinnosti zabezpečiť
konzultácie alebo informačnej povinnosti.

zam estnancom

m ožnosť

spolurozhodovania,

SÚDNE SPORY A INE KONANIA

8 .1.

Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že nemá vedom osť o tom, že by bol účastníkom
žiadneho takého súdneho sporu, rozhodcovského alebo iného obdobného konania, ktoré sa týka
Časti podniku a ktoré súvisí s uplatňovaním nárokov súkrom noprávnej povahy či už voči
Predávajúcemu zo strany tretích osôb alebo zo strany Predávajúceho voči tretím osobám.

9.

PRAVO DUSEVNEHO VLASTNÍCTVA

9.1.

V dôsledku predaja Časti podniku, prechádzajú na Kupujúceho akékoľvek a všetky práva
vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej
činnosti predávanej Časti podniku. Ak je pre nadobudnutie alebo zachovanie týchto práv
rozhodné uskutočňovanie určitej podnikateľskej činnosti, započítava sa do tejto činnosti
Kupujúceho uskutočnenej po predaji Časti podniku aj činnosť uskutočnená pri prevádzke Časti
podniku pred jeho predajom; v záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností, Predávajúci
podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že nie je nositeľom žiadnych takých práv z duševného/alebo
priemyselného vlastníctva, ktoré by sa týkali Časti podniku, ktoré by podliehali registračnej,
resp. evidenčnej povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

10.

INE ZLOZKY

10.1.

Súčasťou predmetu predaja sú aj akékoľvek iné m ajetkové hodnoty a zložky, ktoré nie sú
uvedené v žiadnom zo zoznam ov tvoriacich prílohy tejto Zm luvy a o ktorých Predávajúci a
Kupujúci zistia a navzájom si písomne potvrdia, že podľa ich charakteru patria k Časti podniku
z dôvodu ich využívania alebo v súvislosti s prevádzkovaním Časti podniku ku Dňu účinnosti
(ďalej len „Iné zložky").

10.2 .

Kupujúci nahradí Predávajúceho ako oprávnenú alebo povinnú stranu vo vzťahu ku všetkým
takto spoločne identifikovaným a písomne vzájomne potvrdeným Iným zložkám, pričom na seba
prevezme všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace, pokiaľ sa Zmluvné
strany písomne nedohodnú na inom postupe.

10.3.

Kupujúci a Predávajúci budú bez zbytočného odkladu po identifikácii akejkoľvek Inej zložky o
tom písomne inform ovať príslušné dotknuté tretie osoby.

11.

OBCHODNE MENO

1 1 . 1 . Na Kupujúceho sa neprevádza touto Zmluvou právo používať obchodné meno Predávajúceho.
Predávajúci sa však zaväzuje vykonať úkony smerujúce k tomu, aby najneskôr do uplynutia
koncesnej lehoty v zm ysle Novej Koncesnej zmluvy došlo k zm ene jeho obchodného mena tak,
že toto nebude obsahovať slovo „mesto" v žiadnom gram atickom tvare.
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12.

PRECHOD PRÁV

12.1.

Vlastnícke právo k veciam, právam a iným majetkovým hodnotám tvoriacim súčasť Časti
podniku, ktoré na Kupujúceho prechádzajú touto Zmluvou, prechádza na Kupujúceho Dňom
účinnosti tejto Zmluvy.

12.2.

Všetky práva, povinnosti, pohľadávky, záväzky, nehmotný majetok a iné majetkové hodnoty
alebo zložky, ktoré na Kupujúceho prechádzajú touto Zmluvou, vrátane Práv, Záväzkov,
Prevádzkových zmlúv a Zamestnancov, prechádzajú na Kupujúceho Dňom účinnosti tejto
Zmluvy.

12.3.

Povinnosť a zodpovednosť Predávajúceho opísaná vyššie v bode 3.3 tejto Zmluvy sa primerane
vzťahujú na všetky Zložky prevádzané na Kupujúceho na základe tejto Zmluvy.

12.4.

V záujme zabezpečenia spravodlivého vysporiadania vzájomných finančných vzťahov
a v záujme riadneho plnenia účtovných, daňových a odvodových povinností, sa vo vzťahu k:
(a)

tržbám z predplateného cestovného, ktoré Predávajúci zinkasuje predajom tzv.
čipových kariet do Dňa účinnosti (vrátane) dojednáva, že Predávajúci bude povinný
vydať Kupujúcemu tú časť z takto inkasovaného cestovného, ktoré nebude cestujúcimi
spotrebované do Dňa účinnosti (vrátane),

(b)

zdaniteľným plneniam týkajúcim sa Časti podniku, dodaným Predávajúcim v prospech
tretích osôb do Dňa účinnosti (vrátane) a prijatým Predávajúcim od tretích osôb do Dňa
účinnosti (vrátane) dojednáva, a to bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve,
že:

(c)

i.

peňažné pohľadávky za takto dodané zdaniteľné plnenia bude mať právo
zinkasovať Predávajúci,

ii.

peňažné záväzky za takto prijaté zdaniteľné plnenia bude povinný splniť
Predávajúci,

¡ii.

daňové priznania pre daň z pridanej hodnoty, súvisiace s takýmito zdaniteľným i
plneniami, podá Predávajúci,

k mzdovým nárokom Zamestnancov dojednáva, že na Kupujúceho prechádzajú iba
a výlučne tie mzdové nároky, ktoré sa týkajú Zamestnancov, a z nich len tie, právny
nárok na vyplatenie ktorých vznikne Zamestnancom po Dni účinnosti (čo napr.
znamená, že nárok Zamestnancov na vyplatenie mzdy za mesiac, v ktorom nastal Deň
účinnosti uspokojí ešte Predávajúci a nárok Zamestnancov na vyplatenie mzdy za
mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom nastal Deň účinnosti už uspokojí Kupujúci),

s tým, že Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať vzájomné finančné vysporiadanie v súlade
s vyššie uvedenými dojednaniami v lehote do jedného (1) mesiaca odo Dňa účinnosti a vo
vzťahu k pohľadávkam uvedeným v bode 12.4.(b)(i) vyššie, ktoré budú prípadne poukázané na
účet Kupujúceho až po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, vždy v lehote do desiatich (10) dní odo
dňa ich pripísania na účet Kupujúceho.

13.

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

13.1.

Predávajúci sa tým to zaväzuje odovzdať Časť podniku Kupujúcemu a Kupujúci sa týmto
zaväzuje prevziať Časť podniku od Predávajúceho s účinnosťou ku Dňu účinnosti.

13.2.

Odovzdanie a prevzatie Časti podniku bude potvrdené podpísaním Odovzdávacieho protokolu,
ktorý sa Zm luvné strany zaväzujú vyhotoviť, podpísať a navzájom si odovzdať v príslušnom
počte vyhotovení najneskôr do 15 dní po Dni účinnosti (ďalej len „Odovzdávací protokol")
s tým, že tento bude vyhotovený podľa stavu ku Dňu účinnosti. V Odovzdávacom protokole
bude obsiahnutý i zoznam Vád a chýbajúcich položiek, s osobitným uvedením takých drobných

Strana | 12

Vád alebo chýbajúcich položiek, ktoré nemajú vplyv na Kúpnu cenu, a preto nebránia podpísaniu
Odovzdávacieho protokolu.
13.3.

Odovzdávací protokol bude obsahovať najmä nasledujúce Informácie a prílohy aktualizované ku
dňu odovzdania a prevzatia Časti podniku:
(a)

Zoznam Aktív;

(b)

Zoznam Práv;

(c)

Zoznamom Záväzkov;

(d)

Zoznam Prevádzkových zmlúv;

(e)

Protokol o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov;

(0

Zoznam Súdnych sporov a iných konaní;

(g)

Zoznam Práv z duševného vlastníctva a dokum entov k nim;

(h)

Zoznam Iných zložiek;

(i)

Zoznam Vád a chýbajúcich položiek v porovnaní s predchádzajúcim i zoznamami, ako aj
prípadné manká položiek;

(j)

Zoznam odovzdávaných dokumentov súvisiacich s Časťou podniku resp. s jednotlivými
Zložkami, vrátane dokumentov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov so
Zamestnancami;

(k)

Zoznam všetkých súdnych sporov a konkurzných a reštrukturalizačných a exekučných
konaní existujúcich do dňa podpísania Odovzdávacieho protokolu, pri ktorých
Predávajúci vystupuje ako jedna zo strán a ktoré sa týkajú Časti podniku;

(i)

všetky námietky a poznámky niektorej Zmluvnej strany v súvislosti s podpísaním
Odovzdávacieho protokolu, ak o to táto Zmluvná strana požiada;

(m)

prípadné nové zložky týkajúce sa Časti podniku, na ktorých sa obe Zm luvné strany
dohodnú v súvislosti s odovzdávaním a preberaním Časti podniku; a

(n)

identifikácia Zmluvných strán, miesto a deň podpísania.

13.4.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, najneskôr ku dňu spísania Odovzdávacieho protokolu
doručí Predávajúci Kupujúcemu všetku účtovnú, právnu, technickú, obchodnú a ostatnú
dokumentáciu, záznam y a spisy (a to buď v originálnom vyhotovení alebo vo fotokópiách, podľa
určenia v zm ysle príslušných právnych predpisov), vrátane fotokópií už archivovanej
dokumentácie, vzťahujúce sa na Časť podniku a všetky jeh o Zložky, ich nadobudnutie,
prevádzkovanie a nakladanie s nimi, ako aj na právnym predpisom predpísanú registráciu alebo
evidenciu, a na uplatnenie Práv alebo splnenie Záväzkov. Ak Kupujúci zistí, že mu Predávajúci
neodovzdal všetku dokumentáciu v zmysle vyššie uvedeného, tak bez zbytočného odkladu po
tom, čo túto skutočnosť zistí, Kupujúci písomne oznámi Predávajúcemu, ktoré konkrétne
dokumenty ešte od Predávajúceho neobdržal s tým, že Predávajúci bude povinný takéto
chýbajúce doklady doručiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia
Kupujúceho.

13.5.

Ak by určitý právny predpis vyžadoval v súvislosti s predajom Časti podniku určité dokumenty,
ktoré presahujú rámec uvedený v bode 13.3 a 13.4. tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany,
najmä Predávajúci, vynaložia všetko úsilie potrebné na to, aby sa získal takýto dokum ent a aby
sa odovzdal Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

13.6.

Podpísaním Odovzdávacieho protokolu Kupujúci potvrdí, a to aj bez výslovného uvedenia tejto
skutočnosti v Odovzdávacom protokole, že bol oboznám ený so stavom všetkých Zložiek v
rozsahu inform ácií obsiahnutých v tejto Zmluve, jej prílohách a Znaleckom posudku, a v
Odovzdávacom protokole a na základe ich obhliadky alebo preskúmania. Kupujúci tým tiež
potvrdí, že s výnimkou Vád uvedených v Odovzdávacom protokole alebo Znaleckom posudku si
nie je vedomý žiadnych iných Vád jednotlivých Zložiek, čím preberá Časť podniku v stave, v
akom sa tento nachádzal ku Dňu účinnosti so zachovaním všetkých práv Kupujúceho,
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vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy v prípade dodatočného zistenia Vady niektorej z prevzatých
Zložiek.

14.

KÚPNA CENA

14.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný zaplatiť za Časť podniku kúpnu cenu (ďalej
len „Kúpna cena") vo výške 612.341,99 Eur (slovom šesťstodvanásť tisíc tristoštyridsaťjeden
euro a 99 centov) bez DPH, pričom táto kúpna cena bola, alebo najneskôr do Dňa účinnosti
bude, v rámci schválenia tejto Zmluvy, schválená Rozhodnutím Kupujúceho a Rozhodnutím
Predávajúceho. V záujm e vylúčenia akýchkoľvek pochybností Zm luvné strany potvrdzujú, že
Kúpna cena bola stanovená dohodou, v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

14.2.

Predaj Časti podniku podľa tejto Zmluvy nie je dodaním tovaru ani dodaním služby, a teda nie
je predmetom dane z pridanej hodnoty, a to v zmysle § 10 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení.

14.3.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ z tejto Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné,
výška Kúpnej ceny určená ku Dňu podpisu bude konečná a nebude sa meniť ani po Dni
účinnosti, t.j. Zm luvné strany sa dohodli, že ustanovenie 2. vety § 482 Obchodného zákonníka
sa aplikovať nebude.

14.4.

Kupujúci uhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu nasledovne:
(a)

Predávajúci (ako postupca) svoju pohľadávku na zaplatenie Kúpnej ceny priamo na
základe tejto Zmluvy postupuje, s účinnosťou ku Dňu účinnosti, na Vladimíra Podoliaka
(ako postupníka) s tým, že odplata za postúpenie tejto pohľadávky a spôsob jej úhrady,
budú predmetom separátnej dohody medzi Predávajúcim a Vladimírom Podoliakom,
pričom Vladim ír Podoliak vysloví akceptáciu s takým to postúpení podpisom Zmluvy
o kúpe akcií;

(b)

Vladim ír Podoliak (ako postupca) takto nadobudnutú pohľadávku na zaplatenie Kúpnej
ceny, priamo na základe Zmluvy o kúpe akcií postupuje, s účinnosťou ku Dňu účinnosti,
na Mesto (ako postupníka) s tým, že odplata za postúpenie tejto pohľadávky sa priamo
na základe Zmluvy o kúpe akcií započíta, s účinnosťou ku Dňu účinnosti, s nárokom
Mesta voči Vladimírovi Podoliakovi na zaplatenie Kúpnej ceny za akcie (tak ako je táto
definovaná v Zmluve o kúpe akcií);

(c)

nositeľom pohľadávky na zaplatenie Kúpnej ceny sa tak stane s účinnosťou ku Dňu
účinnosti Mesto s tým, že spôsob jej úhrady bude predmetom separátnej dohody medzi
Mestom a Kupujúcim.

14.5.

Za účelom splnenia daňových a účtovných povinností súvisiacich s úhradou Kúpnej ceny,
Predávajúci bez zbytočného odkladu po Dni účinnosti doručí Kupujúcemu daňový doklad
(faktúru), ktorou Kupujúcemu vyfakturuje Kúpnu cenu. Ak faktúra nespĺňa obsahové a formálne
náležitosti požadované podľa zákona a tejto Zmluvy alebo ak neboli splnené predchádzajúce
podmienky k vystaveniu a úhrade faktúry, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť a písomne
požiadať Predávajúceho o odstránenie nedostatkov.

15.

ĎALŠIE DOJEDNANIA

15.1.

Predávajúci týmto prehlasuje, že plne a riadne oboznámil Kupujúceho so stavom Časti podniku
a že účtovný a majetkový stav Časti podniku zodpovedá stavu uvedenému v účtovnej evidencii,
ktorá je riadne vedená v súlade s platnými právnymi predpismi a plne a verne vystihuje stav
Časti podniku ku Dňu podpisu.

15.2.

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so stavom Časti podniku tak, ako mu ho popísal
Predávajúci v tejto Zmluve, jej prílohách a v ďalších dokumentoch spomínaných v tejto Zmluve,
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vrátane Znaleckého posudku, a že je s týmto stavom plne uzrozum ený a Kúpna cena zodpovedá
takto zistenému stavu.
15.3.

15.4.

Predávajúci na písomnú žiadosť Kupujúceho poskytne
a odôvodnene požadovanú súčinnosť potrebnú na to, aby:

Kupujúcemu

všetku

primeranú

(a)

bol predaj Časti podniku podľa tejto Zmluvy zaregistrovaný u všetkých príslušných
orgánov alebo inštitúcií, vrátane prípadného zápisu predaja Časti podniku v príslušnom
Obchodnom registri,

(b)

bola Časť podniku prevedená na Kupujúceho v súlade s touto Zmluvou a aby mohol
Kupujúci riadne nadobudnúť všetky Zložky a vykonávať práva z nich vyplývajúce,

(c)

sa zabezpečil plynulý a nepretržitý výkon dopravnej činnosti vykonávanej na území
Mesta pre jeho obyvateľov do Dňa účinnosti Predávajúcim a odo Dňa účinnosti
Kupujúcim s tým, že Predávajúci sa zaväzuje poskytovať túto súčinnosť Kupujúcemu
ešte aj v období následných osemnástich (18) týždňov po Dni účinnosti.

V súvislosti s implementáciou Zmluvy o službách sa:
(a)

Predávajúci podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že po dobu desiatich (10) rokov odo Dňa
účinnosti nevykoná žiadny taký právny úkon, na základe ktorého by mohlo dôjsť
k zvýšeniu celkovej ročnej Ceny za poskytnuté služby (tak ako je uvedená, resp.
predpokladaná Zmluvou o službách ku Dňu podpisu) nad sumu, ktorá by zodpovedala
39.500 ročným pristaveniam/spojov autobusov mestskej pravidelnej dopravy na
autobusovej stanici na ul. Športovcov v Považskej Bystrici (tak ako je táto bližšie
špecifikovaná v Zmluve o službách) v priebehu jedného roka (12 po sebe nasledujúcich
mesiacov), ktorá suma bude splatná v dvanástich ( 12 ) rovnomerných splátkach, a to
inak, ako v dôsledku zvyšovania titulom inflácie, a to všetko bez ohľadu na počet
skutočných pristavení/spojov autobusov na tejto autobusovej stanici a bez ohľadu na
to, či pôjde o autobusy využívané Kupujúcim alebo iným subjektom so 100%
majetkovou účasťou Mesta s tým, že toto dojednanie bude m ať po dobu desiatich (10)
rokov odo Dňa účinnosti prednosť pred akým koľvek iným dojednaním uvedeným
v Zmluve o službách, vrátane a bez obmedzenia na dojednania uvedené v bodoch
5.8, 6.5 a 6.10 Zmluvy o službách;

(b)

Kupujúci podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že nevykoná žiadny taký právny úkon, na
základe ktorého by mohlo dôjsť k ukončeniu Zm luvy o službách pred uplynutím doby
desiatich (10) rokov odo Dňa účinnosti z iných dôvodov, ako dôvodov spočívajúcich
v zavinenom protiprávnom konaní Predávajúceho;

(c)

Predávajúci podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že nevykoná žiadny taký právny úkon, na
základe ktorého by mohlo dôjsť k ukončeniu Zmluvy o službách pred uplynutím doby
desiatich (10) rokov odo Dňa účinnosti z iných dôvodov, ako dôvodov spočívajúcich
v zavinenom protiprávnom konaní Kupujúceho; a

(d)

Kupujúci zaväzuje, a to aj s poukazom na požiadavku udržateľnosti vyplývajúcu zo
Zmluvy o NFP, ktorú Zmluvu o NFP akceptovalo aj Mesto, ako jeden z akcionárov
Predávajúceho, že nevykoná žiadny taký právny alebo iný úkon, na základe ktorého by
mohlo dôjsť k tomu, že autobusové zástavky aktuálne využívané Predávajúcim pri
prevádzkovaní mestskej hromadnej dopravy na územ í Mesta, nachádzajúce sa
v priestoroch autobusovej stanice na ul. Športovcov v Považskej Bystrici (tak ako je táto
bližšie špecifikovaná v Zmluve o službách) prestanú byť pred uplynutím doby desiatich
(10) rokov odo Dňa účinnosti využívané:
i.

Kupujúcim na výkon mestskej hromadnej dopravy na území Mesta, a to či už
priamo (tak, že autobusy mestskej hromadnej dopravy nebudú na týchto
zastávkach pristavované vôbec), nepriamo (tak, že autobusy mestskej
hromadnej dopravy budú pre danú spádovú oblasť, resp. lokalitu pristavované
na iných zastávkach) alebo inak,

ii.

v menšom, ako 50% rozsahu (z pohľadu počtu pristavení, resp. spojov) oproti
stavu, v akom sú tieto autobusové zástavky využívané pri prevádzkovaní
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mestskej hromadnej dopravy na území Mesta Považská Bystrica Predávajúcim
v súčasnosti,
(e)

15.5.

15.6.

15.7.

dojednáva, že Zm luvné strany súhlasia s tým, aby boli dojednania tohto bodu 15.4
v obdobnom rozsahu implementované aj tomu zodpovedajúcim i dojednaniami v rámci
Zmluvy o kúpe akcií.

Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve sa dojednáva, že súčasťou Časti podniku
nie sú veci (v súčasnosti už nefunkčné a na výkon dopravnej činnosti nepoužiteľné autobusy
a ostatný drobný hmotný majetok) uvedené v Prílohe č. 9 k tejto Zmluve, a to napriek tomu,
že tieto sú ako súčasť časti podniku uvedené v Znaleckom posudku (ďalej len „Osobitné
veci"). Vo vzťahu k týmto Osobitným veciam sa súčasne dojednáva, že:
(a)

Kupujúci bude mať právo využívať náhradné diely z autobusov tvoriacich Osobitné veci
pre potreby opráv autobusov, vlastnícke, resp. užívacie právo ku ktorým nadobudne na
základe tejto Zmluvy s tým, že Predávajúci bude povinný v takom to prípade predať
príslušný náhradný diel Kupujúcemu vždy za jednotnú kúpnu cenu vo výške 1,- Eur bez
DPH (právo Predávajúceho na využitie týchto náhradných dielov, pre potreby plnenia
záväzkov vyplývajúcich mu z Novej Koncesnej zmluvy, tým nebude dotknuté), a

(b)

Kupujúci bude m ať právo využívať veci tvoriace položku č. 15 a 16, položky č. 18 až 24
a položku č. 31 Osobitných vecí po dobu trvania nájmu založeného Prevádzkovou
zmluvou uvedenou pod poradovým číslom 3 v Prílohe č. 6A k tejto Zmluve, v znení jej
dodatkov uvedených v Prílohe č. 6A k tejto Zmluve pod poradovým číslom 4 až 11,
a to za odplatu, ktorá je už zahrnutá v Kúpnej cene.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli na tom, že pokiaľ o to Kupujúci písomne požiada
Predávajúceho kedykoľvek po Dni účinnosti do času uplynutia desiatich (10) rokov odo Dňa
účinnosti, Predávajúci bude povinný:
(a)

zabezpečiť, aby vlastník nebytových priestorov autobusovej stanice na ul. Športovcov v
Považskej Bystrici (tak ako je táto bližšie špecifikovaná v Zmluve o službách) uzavrel
s Kupujúcim do Dňa účinnosti zmluvu o nájme nebytových priestorov, na základe ktorej
prenechá Kupujúcemu do prenájmu časť priestorov autobusovej stanice na ul.
Športovcov v Považskej Bystrici (tak ako je táto bližšie špecifikovaná v Zmluve o
službách) v rozsahu dennej miestnosti vodičov a jednej kancelárie, a to za nie
nepriaznivejších podmienok, za akých ich aktuálne prenajíma Predávajúcemu, a to na
dobu trvania nájmu založeného Prevádzkovou zmluvou uvedenou pod poradovým
číslom 3 v Prílohe č. 6A k tejto Zmluve, v znení jej dodatkov uvedených v
Prílohe č.
6A k tejto Zmluve pod poradovým číslom 4 až 11, a súčasne

(b)

zabezpečiť, aby vlastník priestorov, ktoré sú predmetom nájmu v zm ysle Prevádzkovej
zm luvy uvedenej v Prílohe č. 6A k tejto Zmluve pod poradovým číslom 3, v znení jej
dodatkov uvedených v Prílohe č. 6A k tejto Zmluve pod poradovým číslom 4 až 11,
uzavrel do Dňa účinnosti s Kupujúcim dodatok k tejto Prevádzkovej zmluve, v zmysle
ktorej dôjde k zúženiu rozsahu prenajatých priestorov v rozsahu podľa požiadaviek
Kupujúceho, maximálne však o plochu administratívnych, resp. skladových, resp.
spoločných priestorov, ktorých celková výmera nepresiahne 150 m2 .

V súvislosti so Zmluvou o NFP a s poukazom na požiadavku udržateľnosti vyplývajúcu zo Zmluvy
o NFP sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ sa uplatní Osobitná odkladacia podmienka,
Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje ako koncesionár a dopravca, platne uzavrieť s
Mestom ako objednávateľom v Deň podpisu Novú Koncesnú zmluvu, pričom sa dojednáva, že:
(a)

porušenie povinnosti Predávajúceho platne uzavrieť s Mestom Novú Koncesnú zmluvu
vo vyššie uvedenej lehote a za vyššie uvedených podmienok, resp. zmarenie platného
uzavretia Novej Koncesnej zmluvy vo vyššie uvedenej lehote a za vyššie uvedených
podmienok vedomým konaním Predávajúceho, sa bude považovať za podstatné
porušenie tejto Zmluvy, oprávňujúce Kupujúceho odstúpiť od tejto Zmluvy,

(b)

v prípade porušenia povinnosti Predávajúceho platne uzavrieť s Mestom Novú
Koncesnú zmluvu vo vyššie uvedenej lehote a za vyššie uvedených podmienok, resp.
v prípade zmarenia platného uzavretia Novej Koncesnej zmluvy vo vyššie uvedenej
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lehote a za vyššie uvedených podmienok vedomým konaním Predávajúceho, vznikne
Predávajúcemu povinnosť nahradiť Mestu, na prvú písomnú výzvu Mesta, škodu, ktorú
Mesto, ako jeden z akcionárov Predávajúceho utrpí v prípade, ak bude Predávajúcemu
uložená povinnosť vrátiť poskytovateľovi nenávratný finančný príspevok poskytnutý
Predávajúcemu na základe Zmluvy o NFP z dôvodu ďalšieho neprevádzkovania
dopravnej služby; v záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že vyššie
uvedené dojednania o tejto náhrade škody sa považujú za dojednania dojednané v
prospech tretej osoby (Mesta), a to v zmysle ustanovení § 50 Občianskeho zákonníka,
z ktorých dojednaní sa Mesto stane oprávnené aj bez toho, aby s nimi vyslovilo svoj
osobitný výslovný súhlas, stačí, ak Predávajúcemu doručí písomnú výzvu na náhradu
škody.
15.8.

V záujme riadnej a včasnej implementácie Novej Koncesnej zmluvy, v záujm e transparentnosti
a súčasne v záujm e zabezpečenia čo možno najnižšieho dopadu implementácie Novej
Koncesnej zm luvy na verejné financie Mesta sa Zmluvné strany ďalej dohodli, a to bez ohľadu
na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve, na tom, že:
(a)

Kupujúci, priamo na základe tejto Zmluvy, prenecháva Predávajúcemu ku dňu
nadobudnutia účinnosti Novej Koncesnej zmluvy právo užívania a využívania, tých
Zložiek Časti podniku, ktoré budú nevyhnutné na vykonávanie dopravy v zmysle Novej
Koncesnej zm luvy (ďalej len „Osobitná časť Zložiek") s tým, že podrobnú špecifikáciu
Osobitnej časti Zložiek vykonajú Zmluvné strany na základe osobitnej písomnej dohody,
ktorú sa Zm luvné strany zaväzujú v prípade potreby uzavrieť v lehote do dvoch (2)
mesiacov odo Dňa podpisu (ďalej len „Osobitná dohoda");

(b)

Kupujúci priamo na základe tejto Zmluvy prenecháva Predávajúcemu právo užívania a
využívania Osobitnej časti Zložiek na dobu určitú určenú dobou trvania koncesnej lehoty
vyplývajúcej z Novej Koncesnej zmluvy s tým, že táto doba bude súčasne dobou trvania
Osobitnej dohody;

(c)

Kupujúci priamo na základe tejto Zmluvy prenecháva Predávajúcemu právo užívania a
využívania Osobitnej časti Zložiek za odplatu, ktorej výška je už zohľadnená v dohode
Zmluvných strán o výške Kúpnej ceny;

(d)

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dvom (2) autobusom uvedeným v Prílohe č. 3
k tejto Zmluve pod poradovým číslom 3 a 10 (jedná sa o autobusy, prostredníctvom
ktorých bude Predávajúci plniť svoj záväzok na vykonávanie dopravnej služby v zmysle
Novej Koncesnej zmluvy) až ku dňu nasledujúcemu po dni uplynutia doby trvania
koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej Koncesnej zm luvy s tým, že do jej uplynutia bude
mať Kupujúci právo využívania týchto autobusov v rozsahu, v akom nebudú využívané
Predávajúcim na plnenie jeho záväzkov v zm ysle Novej Koncesnej zmluvy (a to za
odplatu, ktorá je už zahrnutá v Kúpnej cene) s tým, že v prípade, ak k tom uto dňu
Predávajúci ešte nebude vlastníkom príslušného autobusu, Kupujúci k tomuto dňu
nadobudne k príslušnému autobusu iba užívacie právo, pričom pokiaľ sa Zmluvné strany
v Osobitnej dohode nedohodnú inak, bude platiť, že:
i.

náklady na údržbu, opravy a servis a kom plexné poistenie týchto autobusov
bude až do uplynutia doby trvania koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej
Koncesnej zmluvy znášať v plnom rozsahu Predávajúci,

ii.

prevádzkové náklady (náklady na PHM, oleje, mazivá, náplne, na umývanie,
a pod.) týkajúce sa týchto autobusov, budú až do uplynutia doby trvania
koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej Koncesnej zm luvy znášať obe Zmluvné
strany, a to každá Zmluvná strana v rozsahu, v akom bude tieto autobusy
skutočne využívať (t.j. Predávajúci v rozsahu, v akom budú tieto využívané
Predávajúcim na plnenie jeho záväzkov v zm ysle Novej Koncesnej zmluvy
a Kupujúci v rozsahu, v akom budú tieto využívané Kupujúcim),

iii.

účtovné a daňové odpisovanie nákladov na obstaranie týchto autobusov bude
až do uplynutia doby trvania koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej Koncesnej
zm luvy vykonávať v plnom rozsahu Predávajúci,
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iv.

účtovné a daňové odpisovanie nákladov na prípadné technické zhodnotenie
týchto autobusov bude až do uplynutia doby trvania koncesnej lehoty
vyplývajúcej z Novej Koncesnej zmluvy vykonávať v plnom rozsahu
Predávajúci;

(e)

k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ku ktorýmkoľvek štyrom (4)
Zamestnancom (vodičom) uvedeným v Prílohe č. 7 k tejto Zmluve určeným
Predávajúcim v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo Dňa podpisu (jedná sa
o Zam estnancov - vodičov, prostredníctvom ktorých bude Predávajúci plniť svoj záväzok
na vykonávanie dopravnej služby v zmysle Novej Koncesnej zmluvy) dôjde až ku dňu
nasledujúcemu po dni uplynutia doby trvania koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej
Koncesnej zm luvy s tým, že do uplynutia doby trvania koncesnej lehoty vyplývajúcej
z Novej Koncesnej zm luvy bude mať Kupujúci právo využívania týchto Zamestnancov
v rozsahu, v akom nebudú využívaní Predávajúcim na plnenie jeho záväzkov v zmysle
Novej Koncesnej zmluvy (a to za odplatu, ktorá je už zahrnutá v Kúpnej cene) na
základe osobitného právneho vzťahu dojednaného medzi Kupujúcim a týmito
Zamestnancami, pričom pokiaľ sa Zmluvné strany v Osobitnej dohode nedohodnú inak,
bude platiť, že mzdové náklady na týchto Zam estnancov (nie však tie, ktoré budú
vznikať na základe osobitného právneho vzťahu dojednaného medzi Kupujúcim
a tým ito Zamestnancam i v súvislosti s využívaním týchto Zam estnancov Kupujúcim)
bude až do uplynutia doby trvania koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej Koncesnej
zmluvy znášať v plnom rozsahu Predávajúci;

(f)

Kupujúci um ožní Predávajúcemu, aby bol jeden zo Zamestnancov, a to konkrétne
Vedúci dopravy (jedná sa o Zamestnanca uvedeného v Prílohe č. 7 k tejto Zmluve pod
poradovým číslom 42), po celú dobu trvania koncesnej lehoty vyplývajúcej z Novej
Koncesnej zmluvy súčasne aj v pracovnom pomere u Predávajúceho s tým, že mzdové
náklady Predávajúceho na Vedúceho dopravy vyplývajúce z takéhoto súbežného
pracovnoprávneho vzťahu Predávajúceho s Vedúcim dopravy bude znášať výlučne
Predávajúci;

(g)

všetky ďalšie podrobné dojednania týkajúce sa užívania a využívania Osobitnej časti
Zložiek a s tým súvisiacich vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, sa Zmluvné
strany zaväzujú v prípade potreby dojednať v Osobitnej dohode, a to tak, aby ňou došlo
k implementácii dojednaní uvedených v bode 15.8 písm. (a) až (f) tejto Zmluvy
a súčasne tak, aby mal Predávajúci zabezpečenú
m ožnosť plnohodnotnej
implementácie svojich záväzkov v zmysle Novej Koncesnej zm luvy bez toho, aby mu
v tejto súvislosti vznikali akékoľvek ďalšie finančné záväzky voči Kupujúcemu alebo
akýmkoľvek tretím osobám nad rámec nákladových položiek na strane Predávajúceho
vyplývajúcich z ustanovení písmen (d) až (f) tohto bodu 15.8 tejto Zmluvy, a to všetko
s poukazom na to, že náklady Kupujúceho súvisiace s splnením týchto jeho povinností
a záväzkov sú už zohľadnené v dohode Zmluvných strán o výške Kúpnej ceny s tým, že
v prípade neuzavretia Osobitnej dohody sa budú na vzťahy Zmluvných strán aplikovať
princípy uvedené a vyplývajúce z tohto bodu 15.8.(g) tejto Zmluvy;

(h)

akékoľvek jednostranné ukončenie Osobitnej dohody (v prípade jej uzavretia) pred
uplynutím doby jej trvania (ktorá bude totožná s dobou trvania koncesnej lehoty
vyplývajúcej z Novej Koncesnej zmluvy) zo strany ktorejkoľvek Zmluvnej strany, bez
existencie podstatného porušenia Osobitnej dohody druhou Zmluvnou stranou, sa bude
považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy, oprávňujúce druhú Zmluvnú stranu
odstúpiť od tejto Zmluvy;

avšak s tým, že dojednania uvedené v tomto bode 15.8 tejto Zmluvy sa neuplatnia v prípade,
ak bude Predávajúcemu doručené do uplynutia lehoty na uzavretie Osobitnej dohody také
Súhlasné stanovisko, ktoré nebude obsahovať Osobitnú požiadavku.
15.9.

Každá zo Zmluvných strán bude znášať svoje vlastné náklady a výdavky vynaložené v súvislosti
s prípravou, vyhotovením a plnením tejto Zmluvy, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené alebo
medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Vo vzťahu k nákladom spojeným s prepisom
vlastníka/užívateľa autobusov, ktoré sú súčasťou Aktív, v príslušnej evidencii vozidiel vedenej
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príslušným správnym orgánom, sa osobitne dojednáva, že tieto náklady budú znášať obe
Zmluvné strany rovným dielom.

16.

PRECHODNÉ OBDOBIE

16.1.

Predávajúci sa zaväzuje, že v období odo Dňa podpisu do Dňa účinnosti (ďalej len „Prechodné
obdobie") bude prevádzkovať Časť podniku so starostlivosťou riadneho hospodára a nebude
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho uskutočňovať pri prevádzke Časti
podniku žiadne také právne úkony, ktoré vybočujú z rámca bežného obchodného styku
uskutočňovaného v súlade s doterajšou praxou; platí pritom, že pokiaľ Predávajúci písomne
požiada Kupujúceho o súhlas vykonaním takéhoto právneho úkonu vybočujúceho z rámca
bežného obchodného styku uskutočňovaného v súlade s doterajšou praxou a Kupujúci v lehote
do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia takejto žiadosti Predávajúceho písomne
neoznámi Predávajúcemu svoj odôvodnený nesúhlas s vykonaním predmetného úkonu, že
Kupujúci s vykonaním predmetného úkonu vyslovil svoj súhlas. Predávajúci sa v tejto súvislosti
najmä zaväzuje, že po celý čas Prechodného obdobia:
(a)

bude
plniť všetky
svoje
povinnosti
dohodnuté
Prevádzkovými
zmluvami
A a Prevádzkovými zmluvami B, ako aj všetky ďalšie svoje povinnosti stanovené
právnymi predpismi;

(b)

bude riadne a včas plniť všetky svoje povinnosti (vrátane daňových), záväzky a dlhy,
týkajúce sa Časti podniku;

(c)

neuskutoční akúkoľvek transakciu či operáciu, v dôsledku ktorej by bol alebo mohol byť
zm arený prevod Časti podniku podľa tejto Zmluvy, t.j. predovšetkým nepredá,
nedaruje, nevloží, ani inak nescudzí Časť podniku alebo jeh o časť (ani sa k uvedeným
úkonom nezaviaže), a ani nebude usilovať o jeho scudzenie na tretiu osobu;

(d)

neurobí alebo sa nezaviaže urobiť akúkoľvek podstatnú zmenu v podnikateľskej
činnosti, ktorá sa priamo alebo nepriamo dotýka Časti podniku alebo jeho časti;

(e)

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nescudzí ani nezaťaží vec či
právo patriace k Časti podniku alebo Časť podniku samotnú (alebo jej časť) právom
tretej osoby (hoci budúcim či podmienečným) ani inou Vadou, ani sa k takémuto
rokovaní alebo budúcemu rokovaniu nezaviaže;

(0

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nezaťaží Časť podniku (alebo jej
časť) dlhmi, záväzkami (vrátane podsúvahových - napr. ručiteľským záväzkom) alebo
vadami, či už budúcimi, podmienenými či inými ani inou Vadou;

(g)

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nevykoná žiadne právne úkony
sm erujúce k vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho, resp. užívacieho práva
k motorovým vozidlám uvedeným v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve;

(h)

s výnimkou zmlúv v rámci bežného obchodného styku uskutočňovaného v súlade s
doterajšou praxou a novo uzatvorených zmlúv so zákazníkmi, Predávajúci bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho neuzavrie ani nezm ení žiadnu
Prevádzkovú zmluvu A ani Prevádzkovú zmluvu B, či iný dokum ent vzťahujúci sa k Časti
podniku (alebo jej časti) s hodnotou plnenia nad 10.000,- Eur, ani sa k ich budúcemu
uzavretiu či zmene nezaviaže;

(i)

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho neuzavrie v rámci prevádzky
Časti podniku pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti
či iný obdobný záväzok;

(j)

poskytne Kupujúcemu na jeho výzvu všetky informácie, údaje a dokum enty týkajúce sa
nákladov, výdavkov a akýchkoľvek iných platieb vzniknutých Predávajúcemu v súvislosti
s prevádzkou Časti podniku a v súvislosti s právami a povinnosťami strán podľa tejto
Zm luvy a/alebo v súvislosti s jednotlivým i Zložkami;
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(k)

bude Kupujúceho pravdivo a úplne informovať na požiadanie o ekonomickej situácii
Časti podniku, a nákladoch a výnosoch, príjmoch, výdavkoch a akýchkoľvek iných
platbách vzniknutých v súvislosti s jednotlivými zložkami Časti podniku, o akýchkoľvek
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na prevod Časti podniku na Kupujúceho či na
aktuálne a/alebo budúcu hospodársku situáciu Časti podniku alebo na plnenie
povinností Predávajúceho podľa tejto Zmluvy;

(i)

bude bez omeškania písomne informovať Kupujúceho o vzniku akéhokoľvek sporu alebo
začatí akéhokoľvek správneho konania;

(m)

bude konať tak, aby jeho zavinením nedošlo k porušeniu
Predávajúceho, tak ako sú tieto špecifikované v tejto Zmluve;

(n)

umožní Kupujúcemu vykonať fyzickú kontrolu stavu Časti podniku; Kupujúci predbežne
informuje Predávajúceho o zám ere vykonať takúto kontroLu..počas, kontrolných dní,
ktoré sa uskutočnia dňa r
3 U SEP. LUV ] a dňa f Z 7 UKl. ZUZU

žiadnej zo

Záruk

16.2.

Nad rámec vyššie uvedeného, Predávajúci týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že v období od
31.03.2020, t j . odo dňa, ku ktorému je vypracovaný Znalecký posudok, do Dňa podpisu,
prevádzkoval Casť podniku so starostlivosťou riadneho hospodára, v rámci čoho nevykonal, nad
rámce toho čo je výslovne uvedené v tejto Zmluve a v jej prílohách, žiadny taký právny úkon,
ktorý by vybočoval z rámca bežného obchodného styku uskutočňovaného v súlade s doterajšou
praxou. Obdobné ubezpečenie Kupujúceho, týkajúce sa obdobia odo Dňa podpisu do Dňa
účinnosti, sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu v deň podpisu Odovzdávacieho
protokolu.

17.

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

17.1.

Predávajúci vyhlasuje Kupujúcemu, že všetky vyhlásenia Predávajúceho uvedené v tejto Zmluve
a v jej prílohách, najmä však v Prílohe č. 8A k tejto Zmluve, obsahujúcej základné vyhlásenia
Predávajúceho (ďalej spoločne len „Záruky Predávajúceho"), sú podľa vedomosti
Predávajúceho pravdivé, správne a nezavádzajúce a berie na vedomie, že Kupujúci sa na
vyhlásenia Predávajúceho v plnom rozsahu spolieha.

17.2.

Kupujúci vyhlasuje Predávajúcemu, že všetky vyhlásenia Kupujúceho uvedené v tejto Zmluve
a v jej prílohách, najmä však v Prílohe č. 8B k tejto Zmluve, obsahujúcej základné vyhlásenia
Kupujúceho (ďalej spoločne len „Záruky Kupujúceho"), sú podľa vedomosti Kupujúceho
pravdivé, správne a nezavádzajúce a berie na vedomie, že Predávajúci sa na vyhlásenia
Kupujúceho v plnom rozsahu spolieha.

17.3.

V záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností a bez ohľadu na explicitné znenie Záruk
Predávajúceho sa dojednáva, že pokiaľ by sa niektoré zo skutočností a vyhlásení obsiahnutých
v Zárukách Predávajúceho ukázali v budúcnosti ako nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce,
a mali by výlučne m ateriálny dopad iba na inú časť podniku Podniku, ako Časť podniku, prevod
ktorej je predmetom tejto Zmluvy, takáto nepravdivosť, nesprávnosť alebo zavádzajúce znenie
Záruk Predávajúceho by nezaložili Kupujúcemu žiadny majetkový alebo nemajetkový nárok voči
Predávajúcemu.

18.

ODŠKODNENIE

18.1.

Za podmienok tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov sa Predávajúci zaväzuje bez
ohľadu na svoje zavinenie odškodniť Kupujúceho za všetku ujmu a kom penzovať ho za všetky
vady plnenia, ktoré budú (čo i len sčasti) dôsledkom:
(a)

porušenia, resp. nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Predávajúceho uvedených v tejto
Zmluve, a/alebo
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(b)

18.2.

18.3.

akejkoľvek nepravdivej, nesprávnej alebo zavádzajúcej Záruky Predávajúceho, alebo
ktoré budú z nepravdivosti či nesprávnosti takejto Záruky Predávajúceho vyplývať alebo
v súvislosti s nimi vzniknú.

Za podmienok tejto Zm luvy a príslušných právnych predpisov sa Kupujúci zaväzuje bez ohľadu
na svoje zavinenie odškodniť Predávajúceho za všetku ujmu a kom penzovať ho za všetky vady
plnenia, ktoré budú (čo i len sčasti) dôsledkom:
(a)

porušenia, resp. nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Kupujúceho uvedených v tejto
Zmluve, a/alebo

(b)

akejkoľvek nepravdivej, nesprávnej alebo zavádzajúcej Záruky Kupujúceho, alebo ktoré
budú z nepravdivosti či nesprávnosti takejto Záruky Kupujúceho vyplývať alebo v
súvislosti s nimi vzniknú:

Pravidlá odškodnenia a kompenzácie
(a)

porušujúca Zmluvná strana nebude povinná uhradiť oprávnenej Zmluvnej strane
akúkoľvek čiastku z dôvodov uvedených v bode 18.1, resp. 18.2 tejto Zmluvy, pokiaľ
jej nebude doručené písomné oznámenie oprávnenej Zmluvnej strany o nároku, ktoré
primerane podrobne špecifikuje povahu ujmy alebo kom penzácie a jej odhadovanú
výšku (bez toho aby tým bol dotknutý nárok na inú čiastku či na iné práva podľa tejto
Zm luvy alebo podľa právnych predpisov) (ďalej len „Oznám enie o nároku").

(b)

Oznám enie o nároku je oprávnená Zmluvná strana povinná doručiť porušujúcej
Zmluvnej strane najneskôr do jedného (1) mesiaca od momentu, kedy sa o dôvode
odškodnenia uvedeného v bode 18.1, resp. 18.2 tejto Zm luvy dozvedela, alebo kedy sa
o ňom pri vynaložení riadnej starostlivosti dozvedieť mala, najneskôr však v lehote do:
i.

stodvadsaťjeden (121) mesiacov odo Dňa účinnosti, ak ide o dôvod
odškodnenia založený na porušení povinnosti Zm luvnej strany v zmysle bodu
15.4 tejto Zmluvy, resp.

ii.

jedného (1) mesiaca odo dňa uplynutia doby trvania Osobitnej dohody
(v prípade jej uzavretia), ak ide o dôvod odškodnenia založený na porušení
povinnosti Zmluvnej strany v zmysle bodu 15.8.(g) a (h) tejto Zmluvy, resp.

iíi.

dvadsaťpäť (25) mesiacov odo Dňa účinnosti, vo všetkých ostatných prípadoch.

(c)

porušujúca Zmluvná strana je povinná na vlastné náklady napraviť dôvod odškodnenia
v lehote dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o nároku.

(d)

v prípade, že porušujúca Zmluvná strana nenapraví dôvod odškodnenia alebo jeho
následky v lehote uvedenej vyššie, alebo v prípade, že odstránenie tohto dôvodu či jeho
následkov nie je možné, bude mať oprávnená Zmluvná strana právo odstúpiť od tejto
Zmluvy alebo požadovať od porušujúcej Zmluvnej strany, aby táto, podľa voľby
oprávnenej Zmluvnej strany vykonanej v Oznám ení o nároku uhradila oprávnenej
Zmluvnej strane:

(e)

i.

všetky doložené náklady a výdaje oprávnenej Zmluvnej strany vzniknuté v
súvislosti s príslušným porušením/nesplnením, a súčasne

ii.

poskytla primeranú zľavu z Kúpnej ceny (v prípade ak je oprávnenou Zmluvnou
stranou Kupujúci) alebo uhradila všetku ujmu vzniknutú v tejto súvislosti
oprávnenej Zmluvnej strane (a to vrátane skutočnej škody a ušlého zisku).

pokiaľ porušujúca Zmluvná strana poruší, resp. nesplní ktorúkoľvek zo svojich
povinností uvedených v
tejto Zmluve, resp. pokiaľ je príslušná Záruka
Predávajúceho/Záruka Kupujúceho nepravdivá, nesprávna alebo zavádzajúca,
oprávnenej Zmluvnej strane vzniknú nároky podľa bodu 18.3.(d) tejto Zmluvy iba
a výlučne vtedy, pokiaľ hodnota tým vzniknutej majetkovej ujmy oprávnenej Zmluvnej
strany nároku dosiahne (A) v jednotlivom prípade najmenej čiastku 30.000 Eur; alebo
(B) celkovo za všetky prípady presiahne v súčte 100.000 Eur (ďalej len „Lim itné
čiastky"); pokiaľ však zodpovednosť vyjednaná alebo určená vo vzťahu k akémukoľvek
takémuto nároku alebo k sérii nárokom presiahne ktorúkoľvek z Limitných čiastok,
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vzťahuje sa zodpovednosť porušujúcej Zmluvnej strany k celej čiastke a nie len k čiastke
presahujúcej predmetnú Limitnú čiastku. Pre vylúčenie pochybností sa však výslovne
dojednáva, že obmedzenia podľa tohto 18.3.(e) tejto Zmluvy sa neuplatnia v prípade,
ak k porušeniu, resp. nesplneniu príslušnej Zmluvnej povinnosti, resp. k porušeniu
príslušnej Záruky Predávajúceho/Záruky Kupujúceho došlo porušujúcou Zmluvnou
stranou vedom e a úmyselne.

19.

PLATNOSŤ A UKONČENIE ZM LUVY

19.1.

Zmluva nadobudne platnosť v Deň podpisu a stane sa účinnou v Deň účinnosti.

19.2.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť iba a výlučne
z dôvodov a za predpokladov vyplývajúcich z bodu 18.3.(d) a (e) tejto Zmluvy.

19.3.

V prípade záujmu ktorejkoľvek Zmluvnej strany odstúpiť od tejto Zmluvy podľa bodu 19.2 tohto
článku Zmluvy, je odstupujúca Zmluvná strana povinná najprv na m ožnosť odstúpenia vopred
písomne upozorniť druhú Zmluvnú stranu. V prípade, že v lehote minimálne 15 (pätnásť) dní
od doručenia takéhoto písomného oznámenia nedôjde k odstráneniu dôvodu pre odstúpenie od
Zmluvy (pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva iná lehota), má oznamujúca Zmluvná strana právo
odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V takom prípade Zmluva zaniká
s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia odstupujúcej Zmluvnej strany druhej
Zmluvnej strane.

19.4.

V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany vydajú všetko, čo si vzájomne plnili a
vzájomne si medzi sebou vysporiadajú prípadne zmenenú hodnotu Časti podniku.

19.5.

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na to, že táto Zmluva, Zmluva o kúpe akcií, Zmluva
o službách, Nová Koncesná zmluva a Osobitná dohoda (v prípade jej uzavretia) sa považujú za
navzájom závislé zmluvy v zmysle § 275 ods. 2 Obchodného zákonníka, v dôsledku čoho bude
platiť, pokiaľ sa Zmluvné strany a Vladimír Podoliak písomne nedohodnú inak, že zánik
ktoréhokoľvek z predmetných zmluvných vzťahov bude mať za následok autom atický zánik
všetkých ostatných predmetných zmluvných vzťahov. V súvislosti s uvedeným sa Zmluvné
strany zaväzujú, že v prípade, ak počas obdobia 10 rokov budú m ať právnych nástupcov, resp.
zmenia sa vlastnícke vzťahy Predávajúceho, budú sa záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o kúpe
akcií, tejto Zmluvy, Zmluvy o službách, Novej Koncesnej zmluvy, ako aj Osobitnej dohody
(v prípade jej uzavretia) vzťahovať aj na ich právnych nástupcov s tým, že Zmluvné strany sa
zaväzujú zabezpečiť pri takejto zmene, aby tieto zmluvy mohli byť plnené aj zo strany ich
právnych nástupcov, resp. nových vlastníkov Predávajúceho.

20.

OSOBITNÉ VYHLÁSENIE KUPUJÚCEHO

20.1.

Kupujúci týmto osobitne vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí, túto Zmluvu a všetky v nej
uvedené zmluvné dojednania považuje Kupujúci za platné, vykonateľné a zákonné právne úkony
s tým, že spôsob obstarania, dojednania a následného uzavretia tejto Zmluvy považuje za plne
súladný so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi Európskej únie a slovenského
právneho poriadku, najmä (avšak nie výlučne) s aplikovateľnými všeobecne, ako aj individuálne
záväznými právnymi normami a aktmi uplatňovanými v práve Európskej únie a v slovenskom
právnom poriadku v oblasti obstarávania tovarov a služieb zo strany verejných obstarávateľov,
resp. obstarávateľov (najmä zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) (ďalej len „Aplikovateľné normy").

20 .2 .

Kupujúci súčasne osobitne vyhlasuje, zaručuje sa a ubezpečuje Predávajúceho, že si ku Dňu
podpisu nie je vedomý žiadnej takej okolnosti alebo skutočnosti, ktorá by mohla mať za následok
neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť tejto Zmluvy alebo ktoréhokoľvek jej
ustanovenia z dôvodov spočívajúcich v akomkoľvek porušení akýchkoľvek Aplikovateľných
noriem.
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Kupujúci ďalej osobitne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že jeho vyhlásenia uvedené v bodoch
20.1 a 20.2 tejto Zmluvy boli pre Predávajúceho podstatnými pre jeho rozhodovanie o vstupe
do zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a že Predávajúci sa pri uzatváraní tejto Zmluvy
plne spoliehal na pravdivosť, úplnosť a nezavádzajúce znenie vyhlásení Kupujúceho uvedených
v bodoch 21.1 a 21.2 tejto Zmluvy.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo
akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto Zmluvy (v tejto
Zmluve len „Oznámenie"), bude urobená v písomnej forme v slovenskom jazyku a bude sa
považovať za doručenú, ak bude doručená osobne alebo poštovou doporučenou listovou
zásielkou s doručenkou a poštovným vopred uhradeným príslušným odosielateľom , lokálne
alebo medzinárodne uznávaným kuriérom na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú
v bodoch 21.2. a 21.3. Zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorá bude oznámená Zmluvnej strane
písomne najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zm luvné strany v jednotlivom prípade
písomne nedohodnú inak. V prípade doručenia správne zaslaného Oznámenia doporučenou
listovou zásielkou sa bude za deň doručenia Oznámenia považovať najneskôr piaty (5.)
pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania Oznámenia na poštovú prepravu, a to aj vtedy, ak
sa adresát Oznámenia o obsahu Oznámenia nedozvedel.
21.2 .

Doručovacia adresa Predávajúceho pre účely tejto Zmluvy je uvedená v záhlaví Zmluvy.

21.3.

Doručovacia adresa Kupujúceho pre účely tejto Zm luvy je uvedená v záhlaví Zmluvy.

21.4.

Táto Zmluva spolu s dokumentmi v nej uvedenými predstavuje celú a úplnú dohodu medzi
Zmluvnými stranami v súvislosti a s ohľadom na transakcie touto Zmluvou predpokladané a
vzťahy touto Zmluvou založené a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody
alebo dojednania medzi Zmluvnými stranami.

21.5.

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak alebo p o kiaľ Zmluvnými stranami nie je písomne
dojednané inak, túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne vzostupne číslovaným i písomnými
dodatkami k tejto Zmluve, podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

21.6 .

Všetky prílohy, na ktoré sa odvoláva táto Zmluva, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a
žiadne ustanovenie tejto Zmluvy sa nebude vykladať bez toho, aby sa zohľadnili dokumenty
obsiahnuté v prílohách. Pojmy použité v prílohách tejto Zmluvy začínajúce sa veľkým písmenom
budú mať na účely tejto Zmluvy význam, aký im prisudzuje Zmluva, pokiaľ z príslušného
definičného vymedzenia príslušného pojmu uvedeného v danej prílohe nevyplýva niečo iné.
Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
(a)

Príloha č. 1A: záväzné vzorové znenie Zmluvv o kÚDe akcií.

(b)

Príloha č. 1B: záväzné vzorové znenie Zmluvv o službách.

(c)

Príloha č. 2: fotokÓDia Znaleckého Dosudku,

(d)

Príloha č. 3: zoznam Aktív,

(e)

Príloha č. 4: zoznam Práv,

(f)

Príloha č. 5: zoznam Záväzkov,

(g)

Príloha č. 6A: zoznam Prevádzkových zmlúv A,

(h)

Príloha č. 6B: zoznam Prevádzkových zmlúv B.

(i)

Príloha č. 7: zoznam Zamestnancov.

tí)

Príloha č. 8A: Základné vyhlásenia Predávaiúceho,

(k)

Príloha č. 8B: Základné vyhlásenia KuDUiúceho,

(1)

Príloha č. 9: špecifikácia Osobitných vecí.
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(m)

Príloha č. 10: záväzné vzorové znenie Novej Koncesnej zmluvy,

(n)

Príloha č. 11: fotokópia Rozhodnutia Predávajúceho a Rozhodnutia Kupujúceho (stanú
sa prílohami tejto Zmluvy po ich prijatí).

21.7.

Zmluvná strana, v prospech ktorej sa má plniť, sa môže kedykoľvek písomne vzdať akéhokoľvek
práva, podmienky alebo ustanovenia tejto Zmluvy.

21.8.

Ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré bude neplatné alebo nevykonateľné v akejkoľvek
jurisdikcii, bude neúčinné v rozsahu takejto neplatnosti alebo nevykonateľnosti bez toho, aby
to ovplyvnilo platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, a takáto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť v akejkoľvek jurisdikcii nebude znam enať neplatnosť alebo
nevykonateľnosť takéhoto ustanovenia v inej jurisdikcii.

21.9.

Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade s právom Slovenskej republiky. O všetkých
sporoch vyplývajúcich z tejto Zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

21.10.

Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

21.11.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch (2)
rovnopisoch pre každú Zmluvnú stranu.

21.12.

Zmluvné strany vzájom ne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si Zmluvu pred jej
podpisom riadne prečítali, a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že Zmluvu
neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

NA DÔKAZ TOHO Zmluvné strany riadne podpísali túto Zmluvu doleuvedeného dňa a roku.
V Považskej Bystrici, dňa

r /

Za Kupujúceho:

4

Ra'dovan Čmelo
konateľ
Dopravný podnik mesta
Považská Bystrica s.r.o.
Za Predávajúceho:

Ing. Jozef Keruľ
predseda predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť,
a.s. Považská Bystrica

Ing. Katarína Oravíková
Podoliaková, PhD.
podpredseda predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť,
a.s. Považská Bystrica

Radovan Cmelo
člen predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť,
a.s. Považská Bystrica
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P odľa o sv ed č o v ace j k n ih y č. zv. 136/P
pod p o rad o v ý m číslo m 2 7 3 -2 7 6 /P /2 0 2 0
m eno a p riez v isk o R a d o v a n Č m e lo
trvalý po b y t
rodné číslo
číslo p reu k azu to to žn o sti

P odpis z a m e stn a n c a m esta

Pod ľa o sv ed č o v ace j k n ih y č. zv. 136/P
pod p o rad o v ý m číslo m 2 7 7 -2 8 0 /P /2 0 2 0
m eno a p riez v isk o R a d o v a n Č m e lo
trvalý p o b y t
ro d n é číslo
číslo p reu k azu to to ž n o sti
túto listinu v la stn o ru č n e p o d p ísal.
M esto P o v ažsk á B y stric a 17. 08. 202
P odpis z a m e stn a n c a m e sta č
y

i

rw

Podľa o sv ed č o v ace j k n ih y č. zv . 136/P
pod p o rad o v ý m číslo m 2 8 1-284/P /2020
m eno a p riez v isk o Ing. J o z e f K e r u ľ
trvalý p o b y t
rodné číslo
číslo p reu k azu to to žn o sti
túto listinu v la stn o ru č n e p o d p ísal.
M esto P o v ažsk á B y strica 17. 08. 2020
Podpis z a m e stn a n c a m esta *
/

T
Podľa o sv ed č o v ace j k n ih y č. zv. 136/P
pod p o rad o v ý m číslo m 2 6 9 -2 7 2 /P /2 0 2 0
m eno a p riez v isk o Ing. K a ta rín a O r a v ík o v á P o d o lia k o v á
trvalý po b y t
rodné číslo
číslo p reu k azu to to žn o sti
túto listinu v lastn o ru č n e p o d p ísala.
M esto P o v ažsk á B y stric a 17. 08. 2 0 2 0
Podpis z a m e stn a n c a m e sta A

O svedčením p o dp isu n a listine sa n eo sv e d č u je obsah,
správnosť ani p ra v d iv o sť sk u to čn o stí u v ád zan ý ch v listine.

Príloha č. 1A
k Zmluve o predaji časti podniku

Záväzné vzorové znenie Zm luvy o kúpe akcií

ZM LUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV

zo dňa [__________________]

týkajúca sa predaja akcií spoločnosti
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
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Táto Zmluva o kúpe cenných papierov (ďalej len „Zmluva") je uzatvorená podľa § 30 zákona č.
566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP") a § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník") medzi:

Predávajúcim:
názov:
sídlo:

IČO:
v zastúpení:

M esto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
00 317 667
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., prim átor m esta

a

Kupujúcim:
meno a priezvisko:
bydlisko:
dátum narodenia:

Ing. V la d im ír Podoliak

(v ďalšom texte Zmluvy môžu byť Predávajúci a Kupujúci tiež samostatne označovaní ako „Zm luvná
strana" a spoločne ako „Zm luvné strany")

PREAMBULA
Vzhľadom na to, že:
(A)

Predávajúci je akcionárom spoločnosti Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, so
sídlom Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považské Bystrica, IČO: 36 611 131 (ďalej len
„Spoločnosť"' alebo „MDS") s počtom 340 ks zaknihovaných akcií na meno,predstavujúcich
v súhrne 34 % -tný podiel na základnom imaní Spoločnosti;

(B)

zámerom Predávajúceho je predať tieto akcie Kupujúcemu,a zámerom Kupujúceho je kúpiť a
nadobudnúť tieto akcie od Predávajúceho v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve;

(C)

každá zo Zmluvných strán má neobmedzené právo a zákonnú právomoc na uzatvorenie tejto
Zmluvy a na plnenie a dodržiavanie jej ustanovení;

preto, na základe príslušných prísľubov, vyhlásení a záruk, ktoré sú obsiahnuté v tejto Zmluve, a s
úmyslom byť viazaní touto Zmluvou, Zmluvné strany uzatvárajú týmto Zmluvu za nasledovných
podmienok a v nasledovnom znení:

1.

DEFINÍCIE

1.1.

Nižšie uvedené pojmy budú mať na účely tejto Zmluvy nasledujúci význam, pokiaľ sa Zmluvné
strany v tejto Zmluve nedohodnú inak (tieto pojmy platia rovnako pre jednotné aj množné číslo
definovaných pojmov):
„Deň podpisu"

znamená deň, kedy bude táto Zmluva uzatvorená pripojením podpisu
posledného z oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na túto
Zmluvu;

„Deň účinnosti"

znamená 31.10.2020, a to za predpokladu, že do tohto dátumu dôjde
k splneniu všetkých Odkladacích podmienok. V prípade, ak k splneniu
všetkých Odkladacích podmienok nedôjde do 31.10.2020 (vrátane), Dňom
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účinnosti bude posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom došlo k splneniu
všetkých Odkladacích podmienok;
„Odkladacie
podmienky"

znamenajú nasledovné odkladacie podmienky nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy, kumulatívne splnenie ktorých je podmienkou nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy:
(a)

nastane Deň podpisu;

(b)

dôjde k zverejneniu tejto Zmluvy podľa § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník") s tým, že táto podmienka sa bude
považovať za splnenú až dňom nasledujúcim po dni predmetného
zverejnenia Zmluvy,

(c)

dôjde k nadobudnutiu účinnosti Rozhodnutia Spoločnosti,

(d)

dôjde k nadobudnutiu účinnosti Rozhodnutia Predávajúceho, a

(e)

dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zm luvy o predaji časti podniku,

(f)

dôjde k nadobudnutiu platnosti Zmluvy o službách,

(g)

dôjde k nadobudnutiu platnosti Novej Koncesnej zmluvy a
Predávajúci udelí Spoločnosti dopravnú licenciu na prevádzkovanie
dopravnej služby v zmysle Novej Koncesnej zmluvy (ďalej len
„Osobitná odkladacia podmienka"); platí pritom, že (i) táto
Osobitná odkladacia podmienka sa neuplatní, že (ii) Spoločnosť
a Predávajúci nebudú povinné uzavrieť Novú Koncesnú zmluvu a že
(iii) Predávajúcemu nevznikne povinnosť vydať Spoločnosti
dopravnú licenciu na prevádzkovanie dopravnej služby v zmysle
Novej Koncesnej zmluvy, v prípade, ak bude do Dňa podpisu
doručená
Predávajúcemu
listina
vystavená
Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a/alebo Trenčianskym
samosprávnym krajom, z ktorej bude vyplývať, že Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, jesp. Trenčiansky
samosprávny kraj nemajú výhrady voči predaju Časti podniku, resp.
že súhlasia s predajom Časti podniku v zmysle Zmluvy o predaji časti
podniku (ďalej len „Súhlasné stanovisko") a to bez toho, aby zo
Súhlasného stanoviska vyplývala podmienka, resp. požiadavka, aby
bola Spoločnosť aj po predaji Časti podniku v zmysle Zmluvy
o predaji časti podniku subjektom, poskytujúcim pravidelnú verejnú
osobnú dopravu, t.j. aby bola Spoločnosť aj po predaji Časti podniku
v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku dopravcom v regionálnej a
mestskej doprave alebo iná obdobná podmienka, resp. požiadavka
(ďalej len „Osobitná požiadavka");

(h)

dôjde k nadobudnutiu platnosti Dodatku ku Koncesnej zmluve, v
zmysle ktorého dôjde k predĺženiu koncesnej lehoty v zmysle
Koncesnej zmluvy až do Dňa účinnosti s tým, že Predávajúci sa
podpisom tejto Zmluvy zaväzuje uzavrieť so Spoločnosťou takýto
dodatok v Deň podpisu;

s tým, že sa súčasne dojednáva, že Odkladacia podmienka podľa písmena
(g) vyššie, spočívajúca v tom, že Predávajúci udelí Spoločnosti dopravnú
licenciu na prevádzkovanie dopravnej služby v zmysle Novej Koncesnej
zmluvy, je Odkladacou podmienkou stanovenou iba a výlučne v prospech
Kupujúceho, ktorý má právo sa jej splnenia písomne vzdať písomným
oznámením doručeným Predávajúcemu v lehote do 31.10.2020, v súlade
s čím bude platiť, že v takomto prípade, t.j. v prípade, ak sa Kupujúci
písomne vzdá jej splnenia, nebude udelenie dopravnej licencie zo strany
Predávajúceho v prospech Spoločnosti na prevádzkovanie dopravnej služby
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v zmysle Novej Koncesnej zmluvy súčasťou Odkladacích podmienok a teda
ani súčasťou Osobitnej odkladacej podmienky;
„Akcie"

znamenajú nasledovné cenné papiere:
(a)

druh: akcia

(b)

forma: na meno

(c)

podoba: zaknihovaná

(d)

emitent: MDS

(e)

ISIN: SK1110012087

(f)

počet ks: 340 kusov (slovom: tristoštyridsať kusov)

(g)

menovitá hodnota 1 ks akcie: 33,194 EUR;

„Rozhodnutie
Predávajúceho"

znamená rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Považská Bystrica,
(i) ktorým sa schválilo alebo schváli uzavretie tejto Zmluvy, Novej Koncesnej
zmluvy a Dodatku ku Koncesnej zmluve, v zmysle ktorého dôjde
k predĺženiu tam uvedenej koncesnej lehoty až do Dňa účinnosti a Novej
Koncesnej zmluvy a (ii) ktorým Mestské zastupiteľstvo Mesta Považská
Bystrica poverí primátora Mesta Považská Bystrica, aby tento, vykonávajúc
pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti DPMPB, schválil uzavretie
Zmluvy o predaji časti podniku a Zmluvy o službách spoločnosťou DPMPB
a súčasne uzavretie Osobitnej dohody spoločnosťou DPMPB;

„Rozhodnutie
Spoločnosti"

znamená rozhodnutie valného zhromaždenia a dozornej rady Spoločnosti,
ktorým (i) sa schválilo alebo schváli uzavretie tejto Zmluvy, Zmluvy
o predaji časti podniku, Zmluvy o službách, Dodatku ku Koncesnej zmluve,
v zmysle ktorého dôjde k predĺženiu koncesnej lehoty v zmysle Koncesnej
zm luvy až do Dňa účinnosti a Novej Koncesnej zmluvy a ktorým (ii) sa
schváli uzavretie Osobitnej dohody;

„Vada"

znamená akýkoľvek nedostatok fyzickej alebo právnej povahy aktíva, veci,
iného práva, inej majetkovej hodnoty alebo nehmotného majetku, iný ako
vyplývajúci z bežného opotrebenia veci a zodpovedajúceho veku veci
a obvyklému užívaniu veci, ktorý znižuje, obmedzuje alebo vylučuje
možnosť ich použitia, vrátane neexistencie určitej vlastnosti, ktorá sa v
danom prípade všeobecne predpokladá alebo ktorej existenciu Predávajúci
Kupujúcemu výslovne potvrdil, vrátane a bez obmedzenia na záložné právo,
vecné bremená, zádržné právo, či iné práva patriace tretej osobe, na
základe ktorých by tretia osoba mohla nadobudnúť akékoľvek užívacie,
požívacie, dispozičné či detenčné oprávnenie, nárok alebo právo
k príslušnému aktívu, veci, inému právu, inej majetkovej hodnote alebo
nehmotnému majetku, a to všetko okrem prípadu, ak takýto nedostatok
vyplýva z verejne dostupných informácií alebo z tejto Zmluvy, resp. jej
príloh;

„Zmluva
o predaji časti
podniku"

znamená Zmluvu o predaji časti podniku uzavretú v Deň podpisu medzi
Spoločnosťou ako predávajúcim a DPMPB ako kupujúcim, záväzné vzorové
znenie ktorej je uvedené v Prílohe č. 1A k tejto Zmluve;

„Zmluva
o službách"

znamená Zmluvu o poskytnutí služieb na autobusovej stanici Považská
Bystrica č. MDS/DPMPB/001/2020, uzavretú v Deň podpisu medzi
Spoločnosťou ako poskytovateľom a DPMPB ako dopravcom, záväzné
vzorové znenie ktorej je uvedené v Prílohe č. 1B k tejto Zmluve;

„Zmluva o NFP"

znamená Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROPZ-302011G125-121-12 uzavretú dňa 30.08.2017 medzi Spoločnosťou a
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zast. Trenčianskym
samosprávnym krajom, v znení neskorších zmien a doplnení;

I

„K on cesn á
zm lu va"

znamená Koncesnú zmluvu na poskytnutie služieb mestskej autobusovej
dopravy mesta Považská Bystrica uzavretú dňa 28.02.2019 medzi
Predávajúcim ako objednávateľom a Spoločnosťou ako koncesionárom;

„Nová
Koncesná
zmluva"

znamená Koncesnú zmluvu na poskytnutie služieb mestskej autobusovej
dopravy, ktorá bude uzavretá v Deň podpisu medzi Predávajúcim ako
objednávateľom a Spoločnosťou ako koncesionárom a dopravcom, záväzné
vzorové znenie ktorej tvorí Prílohu č. 3 k tejto Zmluve;

„Osobitná
dohoda"

znamená Osobitnú dohodu, tak, ako je táto definovaná v Zmluve o predaji
časti podniku;

„DPMPB"

znamená spoločnosť Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o., so
sídlom Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 53 153 073;

„CDCP"

znamená spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so
sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31
338 976.

1.1.

Pojmy definované v iných častiach a článkoch tejto Zmluvy budú mať na účely tejto Zmluvy
význam uvedený v príslušnom ustanovení Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany v tejto Zmluve
nedohodnú inak (tieto pojmy platia rovnako pre jednotné aj množné číslo definovaných
pojmov).

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predávajúci ku Dňu účinnosti prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Akciám a súčasne
všetky práva, povinnosti a záväzky Predávajúceho súvisiace s Akciami, a to bez ohľadu na to,
či sú alebo nie sú v tejto Zmluve a/alebo účtovnej evidencii Predávajúceho ku Dňu účinnosti
výslovne uvedené, vrátane a bez obmedzenia na hlasovacie práva v Spoločnosti, právo na podiel
na zisku Spoločnosti a právo na podiel na likvidačnom zostatku v Spoločnosti a Kupujúci ku Dňu
účinnosti kupuje Akcie do svojho výlučného vlastníctva a súčasne prijíma všetky práva,
povinnosti a záväzky Predávajúceho súvisiace s Akciami, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie
sú v tejto Zmluve a/alebo účtovnej evidencii Predávajúceho ku Dňu účinnosti výslovne uvedené,
vrátane a bez obmedzenia na hlasovacie práva v Spoločnosti, právo na podiel na zisku
Spoločnosti a právo na podiel na likvidačnom zostatku v Spoločnosti a zaväzuje sa zaplatiť
Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Článku 4 Zmluvy.

2.2.

Uzavretie tejto Zmluvy bolo, alebo predo Dňom účinnosti bude schválené Rozhodnutím
Predávajúceho a Rozhodnutím Spoločnosti.

3.

PREVOD AKCIÍ

3.1.

Prevod Akcií v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaný do dvoch (2) pracovných dní odo Dňa
účinnosti, a to prostredníctvom systému CDCP nahlásením priameho obchodu vo vyššie
uvedenej lehote členmi CDCP, ktorí v prospech Zmluvných strán vedú účty majiteľa
zaknihovaných cenných papierov tak, aby ku dňu vysporiadania obchodu došlo najneskôr na
tretí pracovný deň odo Dňa účinnosti.

3.2.

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú k realizácii prevodu Akcií
v dohodnutom čase.

3.3.

Kupujúci týmto prehlasuje, že pri prevode Akcií ho bude ako člen CDCP zastupovať spoločnosť
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930.

3.4.

Predávajúci týmto prehlasuje, že pri prevode Akcií ho bude ako člen CDCP zastupovať
spoločnosť Primá banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951.
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3.5.

Zmluvné strany týmto prehlasujú, vzhľadom na skutočnosť, že prevod Akcií sa uskutočňuje
medzi jedinými dvoma akcionármi Spoločnosti, že ustanovenia platných Stanov Spoločnosti
týkajúce sa uplatnenia predkupného práva na Akcie, sa v tomto prípade nebudú uplatňovať.

4.

KÚPNA CENA

4.1.

Zmluvné strany sa dohodil, že Kupujúci je povinný zaplatiť za Akcie kúpnu cenu (ďalej len
„Kúpna cena") vo výške 612.341,99 Eur (slovom šesťstodvanásť tisíc trlstoštyrldsaťjeden euro
a 99 centov), pričom táto kúpna cena bola, alebo najneskôr do Dňa účinnosti bude, schválená
Rozhodnutím Kupujúceho a Rozhodnutím Predávajúceho.

4.2.

Vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci sa v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 o dani z
pridanej hodnoty v platnom znení nepovažuje za zdaniteľnú osobu, predaj Akcií nepodlieha dani
z pridanej hodnoty.

4.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Kúpna cena bola stanovená ako suma zodpovedajúca 34%-tnému
podielu z hodnoty Spoločnosti stanovenej na základe Znaleckého posudku č. 018/2020 zo dňa
3.6.2020, vypracovaného znalcom Znalecká organizácia PBT, s.r.o., so sídlom Pri Rajčlanke 49,
010 01 Žilina, IČO: 46 352 830, ev. č. znalca 900 251, pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad
hodnoty nehnuteľností, odbor Strojárstvo, odvetvie Odhad hodnoty strojových zariadení a odbor
Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov (ďalej len
„Znalecký posudok"). Fotokópia Znaleckého posudku je Prílohou č. 2 k tejto Zmluve.

4.4.

Kupujúci uhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu nasledovne:

4.5.

(a)

Spoločnosť (ako postupca) postúpi s účinnosťou ku Dňu účinnosti, svoju pohľadávku
voči sp o lo čn o stiDPMPB na zaplatenie Kúpnej ceny za predaj Časti podniku (tak ako sú
Kúpna cena a Časť podniku definované v Zmluve o predaji časti podniku) priamo na
základe Zmluvy o predaji časti podniku, na Kupujúceho (ako postupníka) s tým, že
odplata za postúpenie tejto pohľadávky a spôsob jej úhrady, budú predmetom
separátnej dohody medzi Kupujúcim a Spoločnosťou; Kupujúci podpisom tejto Zmluvy
vyhlasuje, že postúpenie v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy akceptuje,
v dôsledku čoho sa stane ku Dňu účinnosti oprávneným nositeľom predmetnej
pohľadávky.

(b)

Kupujúci (ako postupca) takto nadobudnutú pohľadávku na zaplatenie Kúpnej ceny za
predaj Časti podniku (tak ako sú Kúpna cena a Časť podniku definované v Zmluve
o predaji časti podniku), priamo na základe tejto Zmluvy, s účinnosťou ku Dňu účinnosti,
postupuje na Predávajúceho (ako postupníka) s tým, že odplata za postúpenie tejto
pohľadávky sa priamo na základe tejto Zmluvy započítava, s účinnosťou ku Dňu
účinnosti, s nárokom Predávajúceho voči Kupujúcemu na zaplatenie Kúpnej ceny;

(c)

nositeľom pohľadávky na zaplatenie Kúpnej ceny za predaj Časti podniku (tak ako sú
Kúpna cena a Časť podniku definované v Zmluve o predaji časti podniku) sa tak stane
s účinnosťou ku Dňu účinnosti Predávajúci s tým, že spôsob jej úhrady bude
predmetom separátnej dohody medzi Predávajúcim a s spoločnosťou DPMPB.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ z tejto Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné,
výška Kúpnej ceny určená ku Dňu podpisu bude konečná a nebude sa m eniť ani po Dni
účinnosti.

5.

ĎALŠIE DOJEDNANIA

5.1.

Predávajúci týmto prehlasuje, že:
(a)

Akcie sú výlučným vlastníctvom Predávajúceho,

(b)

Akcie sú splatené v plnej výške a sú prevoditeľné,
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(c)

s Akciami je spojené právo hlasovať na valných zhromaždeniach Spoločnosti
predstavujúce spolu 34% všetkých hlasovacích práv, a tieto hlasovacie práva budú
spolu s Akciami v plnom rozsahu prevedené na Kupujúceho,

(d)

s Akciami (i) sú spojené rovnaké práva na podiel z rozdeľovaného zisku a z výnosov
likvidácie, a (ii) sú s nimi spojené všetky ostatné práva, ktoré Akciám vymedzuje
Obchodný zákonník,

(e)

Predávajúci neuzatvoril akúkoľvek zmluvu, ktorá by bola pre neho záväzná, alebo ktorá
by sa mohla stať záväznou v budúcnosti, vrátane akýchkoľvek dojednaní alebo dohôd
uzatvorených nad rámec bežných obchodných podmienok, z ktorých čokoľvek by mohlo
mať na Kupujúceho alebo na Akcie nepriaznivý účinok,

(f)

na Akciách neviaznu žiadne Vady,

(g)

plne a riadne oboznámil Kupujúceho so stavom Akcií.

5.2.

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil a pozná stav Akcií tak, ako tento vyplýva z tejto Zmluvy,
je príloh a ďalších dokumentoch spomínaných v tejto Zmluve, vrátane Znaleckého posudku, a
že je s týmto stavom plne uzrozumený a Kúpna cena zodpovedá takto zistenému stavu.

5.3.

V súvislosti s implementáciou Zmluvy o službách, sa:
(a)

Kupujúci ako majoritný, resp. po dni účinnosti výlučný
akcionár spoločnosti, sa
podpisom tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť, aby po dobu desiatich (10) rokov odo Dňa
účinnosti nevykonala Spoločnosť žiadny taký právny úkon, na základe ktorého by mohlo
dôjsť k zvýšeniu celkovej ročnej Ceny za poskytnuté služby (tak ako je uvedená, resp.
predpokladaná Zmluvou o službách ku Dňu podpisu) nad sumu, ktorá by zodpovedala
39.500 ročným pristaveniam/spojov autobusov mestskej pravidelnej dopravy na
autobusovej stanici na ul. Športovcov v Považskej Bystrici (tak ako je táto bližšie
špecifikovaná v Zmluve o službách) v priebehu jedného roka (12 po sebe nasledujúcich
mesiacov), ktorá suma bude splatná v dvanástich ( 12 ) rovnomerných splátkach, a to
inak, ako v dôsledku zvyšovania titulom Inflácie, a to všetko bez ohľadu na počet
skutočných pristavení/spojov autobusov na tejto autobusovej stanici a bez ohľadu na
to, či pôjde o autobusy využívané spoločnosťou DPMPB alebo iným subjektom so 100%
majetkovou účasťou Predávajúceho s tým, Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby malo
toto dojednanie po dobu desiatich (10) rokov odo Dňa účinnosti prednosť pred
akýmkoľvek iným dojednaním uvedeným v Zmluve o službách,vrátane a bez
obmedzenia na dojednania uvedené v bodoch 5.8, 6.5 a 6.10 Zmluvy o službách;

(b)

Predávajúci ako jediný spoločník spoločnosti DPMPB podpisom tejto Zmluvy zaväzuje
zabezpečiť, aby DPMPB nevykonala žiadny taký právny úkon, na základe ktorého by
mohlo dôjsť k ukončeniu Zm luvy o službách pred uplynutím doby desiatich (10) rokov
odo Dňa účinnosti z iných dôvodov, ako dôvodov spočívajúcich v konaní Spoločnosti
v rozpore so zmluvnými záväzkami, resp. platnou legislatívou;

(c)

Kupujúci ako majoritný, resp. po dni účinnosti výlučný akcionár spoločnosti podpisom
tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť, aby Spoločnosť nevykonala žiadny taký právny úkon,
na základe ktorého by mohlo dôjsť k ukončeniu Zmluvy o službách pred uplynutím doby
desiatich (10) rokov odo Dňa účinnosti z iných dôvodov, ako dôvodov spočívajúcich
konaní DPMPB; v rozpore so zmluvnými záväzkami, resp. platnou legislatívou;

(d)

Predávajúci zaväzuje, a to aj s poukazom na požiadavku udržateľnosti vyplývajúcu zo
Zmluvy o NFP, ktorú Zmluvu o NFP akceptoval aj Predávajúci, ako jeden z akcionárov
Spoločnosti, že nevykoná žiadny taký právny alebo Iný úkon, vrátane a bez obmedzenia
na zmenu územného plánu, na základe ktorého by mohlo dôjsť k tomu, že autobusové
zástavky aktuálne využívané Spoločnosťou pri prevádzkovaní mestskej hromadnej
dopravy na území Mesta Považská Bystrica, nachádzajúce sa v priestoroch autobusovej
stanice na ul. Športovcov v Považskej Bystrici (tak ako je táto bližšie špecifikovaná
v Zmluve o službách) prestanú byť pred uplynutím doby desiatich (10) rokov odo Dňa
účinnosti využívané:
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i.

na výkon mestskej hromadnej dopravy na území Mesta Považská Bystrica, a to
či už priamo (tak, že autobusy mestskej hromadnej dopravy nebudú na týchto
zastávkach pristavované vôbec), nepriamo (tak, že autobusy mestskej
hromadnej dopravy budú pre danú spádovú oblasť, resp. lokalitu pristavované
na iných zastávkach) alebo inak,

ii.

v menšom, ako 50% rozsahu (z pohľadu počtu pristavení, resp. spojov) oproti
stavu, v akom sú tieto autobusové zástavky využívané pri prevádzkovaní
mestskej hromadnej dopravy na území Mesta Považská Bystrica Spoločnosťou
v súčasnosti,

a to bez ohľadu na skutočnosť, aký subjekt bude v budúcnosti Predávajúcemu
poskytovať službu mestskej hromadnej dopravy na území Mesta Považská Bystrica;
(e)

5.4.

5.5.

dojednáva, že Zmluvné strany súhlasia s tým, aby boli dojednania tohto bodu 5.3
v obdobnom rozsahu implementované aj tomu zodpovedajúcimi dojednaniami v rámci
Zmluvy o predaji časti podniku.

V súvislosti so Zmluvou o NFP a s poukazom na požiadavku udržateľnosti vyplývajúcu zo Zmluvy
o NFP sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ sa uplatní Osobitná odkladacia podmienka,
Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje.
(a)

platne uzavrieť ako objednávateľ so Spoločnosťou ako koncesionárom a dopravcom, v
Deň podpisu, Novú Koncesnú zmluvu;

(b)

udeliť Spoločnosti, najneskôr do 31.10.2020, dopravnú licenciu na prevádzkovanie
dopravnej služby na Linke v zmysle Novej Koncesnej zmluvy, pokiaľ Spoločnosť splní
všetky zákonné podmienky na jej vydanie.

Zmluvné strany sa

súčasne dohodli na tom, že:

(a)

porušenie splnenia povinnosti Predávajúceho platne uzavrieť so Spoločnosťou Novú
Koncesnú zmluvu v lehote a za podmienok uvedených v bode 5.4 tejto Zmluvy, resp.
zmarenie platného uzavretia Novej Koncesnej zmluvy v lehote a za podmienok
uvedených v bode 5.4 tejto Zmluvy vedomým konaním Predávajúceho, a/alebo

(b)

porušenie splnenia povinnosti Predávajúceho podľa bodu 5.4.(b) tejto Zmluvy,

sa bude považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy, oprávňujúce Kupujúceho odstúpiť od
tejto Zmluvy a súčasne zakladajúce povinnosť Predávajúceho nahradiť Spoločnosti, na prvú
písomnú výzvu Spoločnosti, škodu ktorú Spoločnosť utrpí v prípade, ak bude Spoločnosti
uložená povinnosť vrátiť poskytovateľovi nenávratný finančný príspevok poskytnutý Spoločnosti
na základe Zmluvy o NFP z dôvodu ďalšieho neprevádzkovania dopravnej služby; v záujme
vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že v tomto bode 5.5 tejto zmluvy uvedené
dojednania o náhrade škody sa považujú za dojednania dojednané v prospech tretej osoby
(Spoločnosti), a to v zmysle ustanovení § 50 Občianskeho zákonníka, z ktorých dojednaní sa
Spoločnosť stane oprávnená aj bez toho, aby s nimi vyslovila svoj osobitný výslovný súhlas,
stačí, ak Predávajúcemu doručí písomnú výzvu na náhradu škody.
5.6.

Každá zo Zmluvných strán bude znášať svoje vlastné náklady a výdavky vynaložené v súvislosti
s prípravou, vyhotovením a plnením tejto Zmluvy, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené alebo
medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

6.

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1.

Predávajúci vyhlasuje Kupujúcemu, že všetky vyhlásenia Predávajúceho uvedené v tejto Zmluve
a v jej prílohách (ďalej spoločne len „Záruky Predávajúceho"), sú podľa vedomosti
Predávajúceho pravdivé, správne a nezavádzajúce a berie na vedomie, že Kupujúci sa na
vyhlásenia Predávajúceho v plnom rozsahu spolieha.

6.2.

Kupujúci vyhlasuje Predávajúcemu, že všetky vyhlásenia Kupujúceho uvedené v tejto Zmluve
a v jej prílohách (ďalej spoločne len „Záruky Kupujúceho"), sú podľa vedomosti Kupujúceho

pravdivé, správne a nezavádzajúce a berie na vedomie, že Predávajúci sa na vyhlásenia
Kupujúceho v plnom rozsahu spolieha.

7.

ODŠKODNENIE

7.1.

Za podmienok tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov sa Predávajúci zaväzuje bez
ohľadu na svoje zavinenie odškodniť Kupujúceho za všetku ujmu a kom penzovať ho za všetky
vady plnenia, ktoré budú (čo i len sčasti) dôsledkom:

7.2.

7.3.

(a)

porušenia, resp. nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Predávajúceho uvedených v tejto
Zmluve, a/alebo

(b)

akejkoľvek nepravdivej, nesprávnej alebo zavádzajúcej Záruky Predávajúceho, alebo
ktoré budú z nepravdivosti či nesprávnosti takejto Záruky Predávajúceho vyplývať alebo
v súvislosti s nimi vzniknú.

Zapodmienok tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov sa Kupujúci zaväzuje bez ohľadu
na svoje zavinenie odškodniť Predávajúceho za všetku ujmu a kom penzovať ho za všetky vady
plnenia, ktoré budú (čo i len sčasti) dôsledkom:
(a)

porušenia, resp. nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Kupujúceho uvedených v tejto
Zmluve, a/alebo

(b)

akejkoľvek nepravdivej, nesprávnej alebo zavádzajúcej Záruky Kupujúceho, alebo ktoré
budú z nepravdivosti či nesprávnosti takejto Záruky Kupujúceho vyplývať alebo v
súvislosti s nimi vzniknú:

Pravidlá odškodnenia a kompenzácie
(a)

porušujúca Zmluvná strana nebude povinná uhradiť oprávnenej Zmluvnej strane
akúkoľvek čiastku z dôvodov uvedených v bode 7.1, resp. 7.2 tejto Zmluvy, pokiaľ jej
nebude doručené písomné oznámenie oprávnenej Zmluvnej strany o nároku, ktoré
primerane podrobne špecifikuje povahu ujmy alebo kompenzácie a jej odhadovanú
výšku (bez toho aby tým bol dotknutý nárok na inú čiastku či na iné práva podľa tejto
Zmluvy alebo podľa právnych predpisov) (ďalej len „Oznámenie o nároku").

(b)

Oznámenie o nároku je oprávnená Zmluvná strana povinná doručiť porušujúcej
Zmluvnej strane najneskôr do jedného (1) mesiaca od momentu, kedy sa o dôvode
odškodnenia uvedeného v bode 7.1, resp. 7.2 tejto Zmluvy dozvedela, alebo kedy sa
o ňom pri vynaložení riadnej starostlivosti dozvedieť mala, najneskôr však v lehote do:
i.

stodvadsaťjeden (121) mesiacov odo Dňa účinnosti, ak ide o dôvod
odškodnenia založený na porušení povinnosti Zmluvnej strany v zmysle bodu
5.3 tejto Zmluvy, resp.

¡i.

dvadsaťpäť (25) mesiacov odo Dňa účinnosti, vo všetkých ostatných prípadoch.

(c)

porušujúca Zmluvná strana je povinná na vlastné náklady napraviť dôvod odškodnenia
v lehote dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o nároku
s výnimkou prípadu, kedy s dôvodom odškodnenia z relevantných dôvodov nesúhlasí,
ktorú skutočnosť sa zaväzuje písomne oznám iť druhej strane v uvádzanej 20 -dňovej
lehote.

(d)

v prípade, že porušujúca Zmluvná strana nenapraví dôvod odškodnenia alebo jeho
následky v lehote uvedenej vyššie, alebo v prípade, že odstránenie tohto dôvodu či jeho
následkov nie je možné, bude mať oprávnená Zmluvná strana právo odstúpiť od tejto
Zmluvy alebo požadovať od porušujúcej Zmluvnej strany, aby táto, podľa voľby
oprávnenej Zmluvnej strany vykonanej v Oznám ení o nároku uhradila oprávnenej
Zmluvnej strane:
i.

všetky doložené náklady a výdaje oprávnenej Zmluvnej strany vzniknuté v
súvislosti s príslušným porušením/nesplnením, a súčasne
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ii.

(e)

8.

poskytla primeranú zľavu z Kúpnej ceny (v prípade ak je oprávnenou Zmluvnou
stranou Kupujúci) alebo uhradila všetku ujmu vzniknutú v tejto súvislosti
oprávnenej Zmluvnej strane (a to vrátane skutočnej škody a ušlého zisku).

pokiaľ porušujúca Zmluvná strana poruší, resp. nesplní ktorúkoľvek zo svojich
povinností uvedených v
tejto Zmluve, resp. pokiaľ je príslušná Záruka
Predávajúceho/Záruka Kupujúceho nepravdivá, nesprávna alebo zavádzajúca,
oprávnenej Zmluvnej strane vzniknú nároky podľa bodu 7.3.(d) tejto Zmluvy iba
a výlučne vtedy, pokiaľ hodnota tým vzniknutej majetkovej ujmy oprávnenej Zmluvnej
strany nároku dosiahne (A) v jednotlivom prípade najmenej čiastku 30.000 Eur; alebo
(B) celkovo za všetky prípady presiahne v súčte 100.000 Eur (ďalej len „Lim itné
čiastky"); pokiaľ však zodpovednosť vyjednaná alebo určená vo vzťahu k akémukoľvek
takémuto nároku alebo k sérii nárokom presiahne ktorúkoľvek z Limitných čiastok,
vzťahuje sa zodpovednosť porušujúcej Zmluvnej strany k celej čiastke a nie len k čiastke
presahujúcej predmetnú Limitnú čiastku. Pre vylúčenie pochybností sa však výslovne
dojednáva, že obmedzenia podľa tohto 7.3.(e) tejto Zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak
k porušeniu, resp. nesplneniu príslušnej Zmluvnej povinnosti, resp. k porušeniu
príslušnej Záruky Predávajúceho/Záruky Kupujúceho došlo porušujúcou Zmluvnou
stranou vedome a úmyselne.

PLATNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY

8.1.

Zmluva nadobudne platnosť v Deň podpisu a stane sa účinnou v Deň účinnosti.

8.2.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť iba a výlučne
z dôvodov a za predpokladov vyplývajúcich z bodu 7.3.(d) a (e) tejto Zmluvy.

8.3.

V prípade záujmu ktorejkoľvek Zmluvnej strany odstúpiť od tejto Zmluvy podľa bodu 8.2 tohto
článku Zmluvy, je odstupujúca Zmluvná strana povinná najprv na m ožnosť odstúpenia vopred
písomne upozorniť druhú Zmluvnú stranu. V prípade, že v lehote minimálne 15 (pätnásť) dní
od doručenia takéhoto písomného oznámenia nedôjde k odstráneniu dôvodu pre odstúpenie od
Zmluvy (pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva iná lehota), má oznamujúca Zmluvná strana právo
odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V takom prípade Zmluva zaniká
s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia odstupujúcej Zmluvnej strany druhej
Zmluvnej strane.

8.4.

V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany vydajú všetko, čo si vzájomne plnili a
vzájomne si medzi sebou vysporiadajú prípadne zmenenú hodnotu Akcií.

8.5.

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na to, že táto Zmluva, Zmluva o predaji časti podniku,
Zmluva o službách, Nová Koncesná zmluva a Osobitná dohoda (v prípade jej uzavretia) sa
považujú za navzájom závislé zmluvy v zmysle § 275 ods. 2 Obchodného zákonníka, v dôsledku
čoho bude platiť, pokiaľ sa Zmluvné strany, Spoločnosť a spoločnosť DPMPB písomne
nedohodnú inak, že zánik ktoréhokoľvek z predmetných zmluvných vzťahov bude mať za
následok autom atický zánik všetkých ostatných predmetných zmluvných vzťahov. Zmluvné
strany konštatujú, že v takomto prípade bude potrebné vyriešiť vzájomné finančné a majetkové
vysporiadanie zaniknutých zmluvných vzťahov a to najmä v prípade pokiaľ nebude možné úplné
obnovenie pôvodných vzťahov tak, ako tieto existovali v deň ich uzatvorenia. V súvislosti
s uvedeným sa Zmluvné strany zaväzujú, že v prípade, ak počas obdobia 10 rokov budú mať
právnych nástupcov, resp. zmenia sa vlastnícke vzťahy v Spoločnosti, resp. v DPMPB, budú sa
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o predaji časti podniku, tejto Zmluvy, Zmluvy o službách, Novej
Koncesnej zmluvy ako aj Osobitnej dohody (v prípade jej uzavretia) vzťahovať aj na ich
právnych nástupcov s tým, že Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť pri takejto zmene, aby
tieto zmluvy mohli byť plnené aj zo strany ich právnych nástupcov, resp. nových vlastníkov
DPMPB, resp. Spoločnosti.
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9.

OSOBITNÉ VYHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO

9.1.

Predávajúci týmto osobitne vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí, túto Zmluvu a všetky v nej
uvedené zmluvné dojednania považuje Predávajúci za platné, vykonateľné a zákonné právne
úkony s tým, že spôsob obstarania, dojednania a následného uzavretia tejto Zmluvy považuje
za plne súladný so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi Európskej únie a slovenského
právneho poriadku, najmä (avšak nie výlučne) s aplikovateľnými všeobecne, ako aj individuálne
záväznými právnymi normami a aktmi uplatňovanými v práve Európskej únie a v slovenskom
právnom poriadku v oblasti obstarávania tovarov a služieb zo strany verejných obstarávateľov,
resp. obstarávateľov (najmä zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) (ďalej len „Aplikovateľné normy").

9.2.

Predávajúci súčasne osobitne vyhlasuje, zaručuje sa a ubezpečuje Kupujúceho, že si ku Dňu
podpisu nie je vedomý žiadnej takej okolnosti alebo skutočnosti, ktorá by mohla mať za následok
neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť tejto Zmluvy alebo ktoréhokoľvek jej
ustanovenia z dôvodov spočívajúcich v akom koľvek porušení akýchkoľvek Aplikovateľných
noriem.

9.3.

Predávajúci ďalej osobitne vyhlasuje, že si je vedom ý toho, že jeho vyhlásenia uvedené v
bodoch 9.1 a 9.2 tejto Zmluvy boli pre Kupujúceho podstatnými pre jeho rozhodovanie o vstupe
do zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a že Kupujúci sa pri uzatváraní tejto Zmluvy
plne spoliehal na pravdivosť, úplnosť a nezavádzajúce znenie vyhlásení Predávajúceho
uvedených v bodoch 9.1 a 9.2 tejto Zmluvy.

10.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.

Akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo
akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto Zmluvy (v tejto
Zmluve len „Oznámenie"), bude urobená v písomnej forme v slovenskom jazyku a bude sa
považovať za doručenú, ak bude doručená osobne alebo poštovou doporučenou listovou
zásielkou s doručenkou a poštovným vopred uhradeným príslušným odosielateľom, lokálne
alebo medzinárodne uznávaným kuriérom na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú
v bodoch 10.2. a 10.3. Zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorá bude oznámená Zmluvnej strane
písomne najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany v jednotlivom prípade
písomne nedohodnú inak. V prípade doručenia správne zaslaného Oznámenia doporučenou
listovou zásielkou sa bude za deň doručenia Oznámenia považovať najneskôr piaty (5.)
pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania Oznámenia na poštovú prepravu, a to aj vtedy, ak
sa adresát Oznámenia o obsahu Oznámenia nedozvedel.

10.2.

Doručovacia adresa Predávajúceho pre účely tejto Zmluvy je uvedená v záhlaví Zmluvy.

10.3.

Doručovacia adresa Kupujúceho pre účely tejto Zmluvy je uvedená v záhlaví Zmluvy.

10.4.

Táto Zmluva spolu s dokumentmi v nej uvedenými predstavuje celú a úplnú dohodu medzi
Zmluvnými stranami v súvislosti a s ohľadom na transakcie touto Zmluvou predpokladané a
vzťahy touto Zmluvou založené a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody
alebo dojednania medzi Zmluvnými stranami.

10.5.

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak alebo p o kiaľ Zmluvnými stranami nie je písomne
dojednané inak, túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne vzostupne číslovanými písomnými
dodatkami k tejto Zmluve, podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

10.6.

Všetky prílohy, na ktoré sa odvoláva táto Zmluva, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a
žiadne ustanovenie tejto Zmluvy sa nebude vykladať bez toho, aby sa zohľadnili dokumenty
obsiahnuté v prílohách. Pojmy použité v prílohách tejto Zmluvy začínajúce sa veľkým písmenom
budú mať na účely tejto Zmluvy význam, aký im prisudzuje Zmluva, pokiaľ z príslušného
definičného vymedzenia príslušného pojmu uvedeného v danej prílohe nevyplýva niečo iné.
Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
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(a)

Príloha č. 1A: záväzné vzorové znenie Zmluvy o predaji časti podniku,

(b)

Príloha č. 1B: záväzné vzorové znenie Zmluvy o službách,

(c)

Príloha č. 2 : fotokópia Znaleckého posudku,

(d)

Príloha č. 3 : záväzné vzorové znenie Novej Koncesnej zmluvy,

(e)

Príloha č. 4 : fotokópia Rozhodnutia Predávajúceho a Rozhodnutia Spoločnosti (stanú
sa prílohami tejto Zmluvy po ich prijatí).

10.7.

Zmluvná strana, v prospech ktorej sa má plniť, sa môže kedykoľvek písomne vzdať akéhokoľvek
práva, podmienky alebo ustanovenia tejto Zmluvy.

10.8.

Ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré bude neplatné alebo nevykonateľné v akejkoľvek
jurisdikcii, bude neúčinné v rozsahu takejto neplatnosti alebo nevykonateľnosti bez toho, aby
to ovplyvnilo platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, a takáto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť v akejkoľvek jurisdikcii nebude znam enať neplatnosť alebo
nevykonateľnosť takéhoto ustanovenia v inej jurisdikcii.

10.9.

Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade s právom Slovenskej republiky. O všetkých
sporoch vyplývajúcich z tejto Zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

10.10.

Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

10.11.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch (2)
rovnopisoch pre každú Zmluvnú stranu.

10.12.

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si Zmluvu pred jej
podpisom riadne prečítali, a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že Zmluvu
neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

NA DÔKAZ TOHO Zmluvné strany riadne podpísali túto Zmluvu doleuvedeného dňa a roku.

V Považskej Bystrici, dňa [__________________]

Za Predávajúceho:

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta
Považská Bystrica

Za Kupujúceho:

Ing. Vladim ír Podoliak
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Príloha č. 1B
k Zmluve o predaji časti podniku

Záväzné vzorové znenie Zm luvy o službách

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA AUTOBUSOVEJ STANICI PO VAŽSKÁ BYSTRICA
č. MDS/DPM PB/001/2020

Uzatvorená medzi:

Poskytovateľom :
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
bankové spojenie:
v zastúpení:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považské Bystrica
36 611 131
202 221 2159
SK202 221 2159
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
vložka č. 10418/R, oddiel: Sa
IBAN: SK57 0200 0000 0030 2359 4554
Ing. Jozef Keruľ, predseda predstavenstva
Ing. Katarjna Oravíková Podoliaková, PhD., podpredseda predstavenstva
Radovan Čmelo, člen predstavenstva

Dopravcom:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
registrácia:
v zastúpení:

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o.
Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica
53 153 073
[
]
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
vložka č. 40391/R, oddiel: Sro
Radovan Čmelo, konateľ

podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 23 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov, s nasledovným obsahom:

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Poskytovateľ je nájomcom, resp. vlastníkom súboru nehnuteľností tvoriacich Autobusovú
stanicu v Považskej Bystrici nachádzajúcej sa na ul. Športovcov v Považskej Bystrici, konkrétne:
1.1.1.

nájomcom časti stavby „prevádzková budova" so súp. č. 345, postavená na parcele CKN č. 5478/111, zastavaná plocha a nádvorie o vým ere 1043 m2, všetko zapísané na
LV č. 2592 pre Okres Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, kat. územie Považská
Bystrica;

1.1.2.

vlastníkom parcely C-KN č. 5478/106, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13436
m2, parcely C-KN č. 5478/112, zastavaná plocha a nádvorie o vým ere 297 m2, parcely
C-KN č. 5478/113, zastavaná plocha a nádvorie o vým ere 352 m2, parcely C-KN č.
5478/132, zastavaná plocha a nádvorie o vým ere 448 m2, parcely C-KN č. 5478/248,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, parcely C-KN č. 5478/249, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 51 m2, parcely C-KN č. 5478/251, zastavaná plocha a
nádvorie o vým ere 2223 m2 a parcely C-KN č. 5478/288, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 36 m2 všetko zapísané na LV č. 9321 pre Okres Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, kat. územie Považská Bystrica;

1.1.3.

vlastníkom

stavieb

- prístreškov autobusových

zastávok,

nezapísaných

na

liste
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vlastníctva, postavených na parcele C-KN č. 5478/106, zastavaná plocha a nádvorie
o vým ere 13436 m 2;
(ďalej pre
stanica").

vyššie

uvedený

súbor

nehnuteľností

len

spoločné

označenie

„autobusová

1.2.

Poskytovateľ je ako nájomca, resp. vlastník autobusovej stanice povinný, v zmysle § 23 zákona
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, odplatne na základe zmluvy
o poskytnutí služieb za rovnakých podmienok sprístupniť priestory autobusovej stanice
a poskytovať služby všetkým dopravcom, ktorí v nej majú zastávku podľa dopravnej licencie.

2.

PREDMET ZM LUVY

2.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť dopravcovi, ktorý má, resp. ku
dňu účinnosti tejto zm luvy bude mať, podľa platnej dopravnej licencie a schváleného platného
cestovného poriadku na autobusovej stanici zastávku, odplatnú službu spočívajúcu v užívaní
určeného stanovišťa podľa Prílohy č. 1 na vykonanie požadovaného počtu spojov liniek pre
uspokojenie prepravných potrieb cestujúcich a záväzok dopravcu zaplatiť poskytovateľovi za
túto službu cenu.

2.2.

Poskytovateľ takisto poskytne dopravcovi všetky služby spočívajúce v inform ovaní cestujúcich
o spojoch dopravcu v rozsahu svojho informačného systému (v podobe aktualizovaných
platných cestovných poriadkov) a to za podmienok v tejto zmluve ďalej uvedených.

3.

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1.

Poskytovateľ um ožní vjazd a výjazd všetkým autobusom zabezpečujúcim spoje liniek dopravcu
podľa platnej dopravnej licencie a schváleného platného cestovného poriadku, ktoré majú na
autobusovej stanici zastávku.

3.2.

Poskytovateľ zabezpečí pre dopravcu stanovište pre autobusy na autobusovej stanici tak, aby
dĺžka pobytu autobusu na stanovišti autobusovej stanice postačovala na nastúpenie
a vystúpenie cestujúcich.

3.3.

Poskytovateľ je povinný zriadiť a udržiavať označníky zastávok a informačnú tabuľu
autobusovej stanici.

3.4.

Poskytovateľ poskytne aktuálne informácie o jednotlivých spojoch liniek dopravcu podľa
platného cestovného
poriadku dopravcu cestujúcim a zaradí údaje o nich do svojho
informačného systému.

3.5.

Poskytovateľ je povinný na svojom webovom sídle zverejniť:

3.6.

na

3.5.1.

platný dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice,

3.5.2.

cenník za poskytnuté služby na autobusovej stanici,

3.5.3.

aktuálny čas príchodu a odchodu autobusov dopravcu z autobusovej stanice;
platí
pritom, že poskytovateľ nebude v om eškaní so splnením tejto povinnostipo dobu
omeškania dopravcu so splnením jeho povinností podľa bodu 5.2 tejto zmluvy,

Poskytovateľ je povinný udržiavať autobusovú stanicu v prevádzkyschopnom stave, zabezpečiť
dodržiavanie všetkých príslušných hygienických štandardov a udržiavať túto v čistom
a upravenom stave, a v primeranom rozsahu vykonávať na autobusovej stanici nevyhnutné
bezpečnostné opatrenia.
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4.

OPRÁVNENIA POSKYTOVATEĽA

4.1.

Poskytovateľ je oprávnený určiť stanovištia dopravcu pre pristavenie autobusu dopravcu
v súlade s dopravno-prevádzkovým poriadkom autobusovej stanice; v prípade, ak tomu nebudú
brániť prevádzkové dôvody, poskytovateľ určí tieto stanovištia aj s prihliadnutím na oprávnené
záujmy dopravcu.

4.2.

Poskytovateľ je oprávnený nezverejniť informácie o odchodoch autobusov
z autobusovej stanice podľa platného cestovného poriadku dopravcu v prípadoch:

dopravcu

4.2.1.

ak dopravca nedodá poskytovateľovi podklady v požadovanej lehote v zmysle bodu
5.2 tejto zmluvy,

4.2.2.

ak dopravca neposkytne poskytovateľovi podklady v potrebnom rozsahu v zmysle
bodu 5.2 tejto zmluvy.

4.3.

V prípadoch uvedených v bode 4.2 tejto zmluvy poskytovateľ zverejní informácie o odchodoch
autobusov dopravcu z autobusovej stanice do 15 dní po tom, čo mu boli dodané kompletné
resp. opravené podklady požadované v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy.

4.4.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti zo strany dopravcu je poskytovateľ, po
predchádzajúcej písomnej výzve dopravcovi a márnom uplynutí lehoty na odstránenie
závadného stavu v lehote minimálne 5 dní, oprávnený obm edziť dopravcovi rozsah
poskytovania služieb na autobusovej stanici a to až do úhrady celého nedoplatku. Dopravca
nemá nárok na náhradu škody alebo ušlého zisku voči poskytovateľovi, ktorý mu vznikne
v súvislosti s obmedzením poskytovaných služieb.

5.

POVINNOSTI DOPRAVCU

5.1.

Dopravca je povinný dodržiavať platný cestovný poriadok, a dopravno-prevádzkový poriadok
autobusovej stanice poskytovateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Prípadné zmeny
cestovného poriadku a dopravno-prevádzkového poriadku v budúcnosti nebudú zakladať
povinnosť zmluvných strán uzavrieť z tohto dôvodu dodatok k tejto zmluve, avšak účastníci
tejto zmluvy sú povinní sa o takejto zmene vopred písomne informovať.

5.2.

Dopravca je povinný najneskôr 20 dní pred želaným dátum zahájenia prevádzky linky alebo
akejkoľvek zm eny v prevádzke linky dodať poskytovateľovi:
5.2.1.

platný cestovný
orgánom,

poriadok

(príp.

jeho

zmenu)

potvrdený

príslušným

správnym

5.2.2.

notársky overené dopravné licencie (príp. ich zmeny) na všetky linky dopravcu,

5.2.3.

cenník cestovného dopravcu v potrebnom počte, ak nie je
poriadku,

súčasťou cestovného

5.2.4.

informácie o všetkých mimoriadnych opatreniach a zmenách
linke, ktoré nie sú vyznačené v platnom cestovnom poriadku.

platných na príslušnej

5.3.

Na zabezpečenie platného vstupu na autobusovú stanicu je dopravca povinný všetky autobusy
označiť obchodným menom dopravcu a smerovými tabuľami východiskovej a cieľovej zastávky
príslušnej linky dopravcu.

5.4.

V prípade akejkoľvek udalosti znemožňujúcej včasné pristavenie autobusu k spoju linky
uvedenému v platnom cestovnom poriadku je dopravca povinný ihneď, najneskôr do
stanoveného odjazdu príslušného spoja linky dopravcu, nahlásiť túto udalosť poskytovateľovi na
nasledovné kontaktné údaje: kontakt: [____________________ ], mobil: [____________________ ],
e-mail: (____________________ ].

5.5.

Dopravca je povinný bezpodmienečne dodržiavať časy
z určeného stanovišťa autobusovej stanice.

pristavenia

a odchodu

autobusov
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5.6.

Dopravca je povinný vopred písomne nahlásiť vedúcemu autobusovej stanice počty a termíny
posilových spojov pre príslušnú linku a dohodnúť s vedúcim autobusovej stanice ich stanovištia.
Počet realizovaných posilových spojov v mesiaci je dopravca povinný nahlásiť do 3 dní po
ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. Kontaktné údaje vedúceho autobusovej stanice sa
poskytovateľ zaväzuje oznám iť písomne dopravcovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy
a súčasne tohto bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene týchto údajov.

5.7.

Vodiči, príp. iní zam estnanci dopravcu sú povinní rešpektovať odôvodnené pokyny vedúceho
autobusovej stanice a iných oprávnených osôb poskytovateľa.

5.8.

Dopravca je povinný uhradiť poskytovateľovi výšku podielu nákladov na zriadenie a udržiavanie
označníkov zastávok a informačnej tabule na autobusovej stanici, v ktorej má zastávku.

5.9.

Dopravca je povinný uhradiť poskytovateľovi faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy v lehote
splatnosti.

5.10. Dopravca a jeho zam estnanci sú povinní pri vykonávaní činností
súvisiacich s užívaním
autobusovej stanice dodržiavať všetky právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, hygieny, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a ekológie, ako
aj ochrany majetku. Pri porušovaní týchto predpisov sa dopravca zaväzuje znášať vzniknuté
škody, vrátane postihov poisťovní a orgánov odborného dozoru.

6.

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

6 . 1.

Cena za poskytnuté služby na autobusovej stanici bola medzi poskytovateľom a dopravcom
stanovená nasledovne:

6 .1.1.

ceny za poskytnuté služby pre jednotlivé druhy spojov, sankcie a iné poplatky sú
upravené v Cenníku za poskytnuté služby vydanom poskytovateľom (ďalej len
„cenník"), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

6 .1.2.

cena za poskytnuté služby za 1 kalendárny mesiac je stanovená na základe platného
cestovného poriadku a platného cenníka za poskytnuté služby;

6.1.3.

cena za poskytnuté služby sa vypočíta ako počet spojov podľa platného cestovného
poriadku za príslušný kalendárny mesiac vynásobený príslušnou sadzbou v zmysle
platného cenníka za poskytnuté služby príslušnej autobusovej stanice podľa
jednotlivých druhov dopráv.

6.2.

V prípade zmeny cestovného poriadku počas kalendárneho mesiaca bude počet spojov
aktualizovaný s účinnosťou dňom vykonanej zmeny podľa schváleného cestovného poriadku.

6.3.

Pri zaradení posilového spoja príslušnej linky sa za každý posilový autobus účtuje
sadzba platná pre príslušný druh linky v zmysle cenníka.

6.4.

Výška podielu úhrady dopravcu na nákladoch poskytovateľa súvisiacich so zriadením
a udržiavaním označníka zastávok a informačnej tabule na autobusovej stanici, kde má
dopravca zastávku, je súčasťou ceny za poskytnuté služby s výnimkou bodu 6.5 tejto zmluvy.

6.5.

V prípade každej zmeny cestovného poriadku dopravcu mimo tzv. výročnej zmeny, ktorá
vyžaduje úpravu inform ačného systému autobusovej stanice, poskytovateľ vystaví dopravcovi
faktúru za vykonané zm eny cestovného poriadku v súlade s platným cenníkom poskytovateľa.
Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov
(spravidla druhá decembrová nedeľa).

základná

6 .6 . Ceny uvedené v cenníku sú cenami bez DPH. K týmto cenám je poskytovateľ povinný účtovať
príslušnú DPH v zmysle platných daňových predpisov.
6.7.

Ceny uvedené v cenníku (ďalej len „Cena") budú každý rok zvýšené o výšku indexu
spotrebiteľských cien v Slovenskej republike „CPI". Takto určenú Cenu je dopravca povinný
platiť podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy vždy za obdobie kalendárneho roka od 1 .
januára do 31. decembra. Zmluvné strany sa dohodli tak, že v prípade, ak vyššie uvedený index
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CPI prestane byť publikovaný alebo nebude môcť byť použitý z akéhokoľvek iného dôvodu,
bude na základe tohto ustanovenia automaticky nahradený indexom, ktorý je svojím
charakterom a svojou štruktúrou najpodobnejší indexu CPI a ktorého vývoj v predchádzajúcich
rokoch sa najviac približoval vývoju indexu CPI dovtedy používaného podľa tejto zmluvy.

6.8 .

Prvé zvýšenie Ceny podľa bodu 6.7 tejto zmluvy sa vykoná k 1.1.2021 a následne k prvému dňu
ďalších nasledujúcich kalendárnych rokov vo výške dohodnutej v bode 6.7 tejto zmluvy.
Základom pre výpočet zvýšenia Ceny pre každý ď alší kalendárny rok je suma Ceny platná v
predchádzajúcom roku. Posudzovanie zvyšovania a zvyšovanie Ceny vykonáva poskytovateľ na
základe zverejneného oznám enia o výške indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike
„CPI" za mesiac október - október za predchádzajúcich dvanásť (12) mesiacov. Po zverejnení
oznámenia o výške indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike „CPI" za mesiac október
poskytovateľ najneskôr do 2 0 . decembra príslušného kalendárneho roka doručí dopravcovi
oznámenie o zvýšení Ceny podľa tohto bodu 6.8 zmluvy, na základe ktorého je dopravca od 1.
januára príslušného kalendárneho roku povinný platiť Cenu zvýšenú podľa tohto bodu 6.8 tejto
zmluvy.

6.9.

Spôsob každoročného zvyšovania Ceny je oboma zm luvným i stranami odsúhlasený a
poskytovateľov nárok na zaplatenie takto upravovanej Ceny vyplýva priamo z ustanovení tejto
zmluvy. Poskytovateľ nemá žiadnu zmluvnú povinnosť na zvýšenie Ceny podľa bodov 6.6 a 6.7
tejto zmluvy dopravcu akokoľvek upozorňovať.

6.10. V prípade, ak kedykoľvek po dobu trvania tejto zmluvy dôjde k zvýšeniu nákladov poskytovateľa
spojených s držbou, správou, prevádzkou, či údržbou autobusovej stanice, či iných vstupov
vstupujúcich priamo alebo nepriamo do nákladových položiek poskytovateľa, prípadne k takej
zmene platných právnych predpisov, ktoré zvýšia daňové zaťaženie poskytovateľa, poskytovateľ
je oprávnený Ceny uvedené v cenníku tomu zodpovedajúcim spôsobom jednostranne primerane
zvýšiť; takto zvýšená Cena sa začne uplatňovať odo dňa účinnosti zm eneného cenníka za
predpokladu jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa minim álne jeden ( 1) mesiac
pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeneného cenníka. V prípade, ak k účinnosti zvýšenia Ceny
dôjde po 30.9. príslušného roka, poskytovateľ nebude m ať právo v najbližšom nasledujúcom
roku zvyšovať Cenu v zmysle ustanovení bodov 6.7 až 6.9 tejto zmluvy.

7.

FAKTURACNE PODM IENKY

7.1.

Poskytovateľ vyhotoví dopravcovi za služby poskytnuté v príslušnom mesiaci v zmysle tejto
zmluvy faktúru na konci príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou do 14 dní odo dňa
jej vystavenia za predpokladu jej doručenia dopravcovi v lehote jej splatnosti.

7.2.

Za ostatné služby v zm ysle platného cenníka vyhotoví poskytovateľ dopravcovi faktúru po
ukončení príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou do 14 dní odo dňa vystavenia
súhrnnej faktúry.

8.

SANKCIE A INÉ POPLATKY

8.1.

Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať dopravcovi sankciu alebo poplatok za:

8.2.

8.1.1.

neskorý odchod autobusu zo stanovišťa, neoprávnené alebo nesprávne státie
autobusov v priestoroch autobusovej stanice, alebo nenahlásenie posilového spoja,

8 .1.2.

iné porušenie dopravno-prevádzkového poriadku autobusovej stanice.

8.1.3.

neuhradenú faktúru za poskytnuté služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre
(zmluvná pokuta).

Neoprávneným státím v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby bolo
v predmete zmluvy dohodnuté.
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8.3.

Nesprávnym státím je pristavenie autobusu dopravcu na iné než dohodnuté stanovište.

8.4.

Za neuhradenú faktúru v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený vyfakturovať dopravcovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny neuhradenej faktúry
v lehote splatnosti.

8.5.

Výška sankcií (okrem sankcie uvedenej v bode 8.4 tejto zmluvy) a iných poplatkov súvisiacich
s predmetom zm luvy je uvedená v cenníku poskytovateľa. Úhradou sankcie dopravcom nie je
dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa
vzťahuje sankcia a to v rozsahu, v ktorom škoda presahuje výšku sankcie.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

9.2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcam i oboch zmluvných strán
a účinnosť dňa 01.11.2020. Pokiaľ je dopravca subjektom, na ktorý sa vzťahuje povinnosť
povinného zverejňovania zmlúv, táto zmluva nenadobudne účinnosť skôr, ako dôjde k jej
zverejneniu podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

9.3. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že disponuje súhlasom vlastníka nehnuteľností
uvedených v bode 1.1.1 tejto zm luvy uzavrieť túto zmluvu a plniť práva a povinnosti z nej
vyplývajúce.
9.4.

V prípade vzniku okolností, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia zm luvy predvídať, možno
zmluvu zm eniť formou písomného číslovaného dodatku ku zmluve podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

9.5.

Zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zm luvných strán k dohodnutému
dátumu alebo písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu
s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 1-ým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

9.6.

Poskytovateľ
splatnosťou
Odstúpenie
v omeškaní,

môže od zm luvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, ak je dopravca v om eškaní so
faktúry viac ako 15 dní, čo poskytovateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy.
od zmluvy musí byť písomné a jeho doručením
zmluvnej strane, ktorá je
zmluva zaniká.

9.7.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne dohodnuté niečo iné, akákoľvek komunikácia medzi
zmluvnými stranami, ktorej účinok má spôsobiť vznik, zmenu alebo zánik vzťahov založených
zmluvou, m usí byť uskutočnená písomne a doručená osobne alebo prostredníctvom
doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú
adresu druhou stranou písomne oznámenú ako adresa na doručovanie. Pre prípad, že
prijímajúca zmluvná strana odmietne prevziať zásielku, považuje sa táto za doručenú dňom
odmietnutia jej prevzatia; ak pošta odosielajúcej zmluvnej strane zásielku vráti pre nemožnosť
doručiť ju počas úložnej lehoty z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa zásielka za doručenú tretí
deň odo dňa jej odovzdania k poštovej preprave.

9.8.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) rovnopisoch pre každú
zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
9.8.1.

Príloha č. 1 : Určenie stanovišťa pre autobusovú stanicu;

9.8.2.

Príloha č. 2 : Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice.

9.8.3.

Príloha č. 3: Cenník.
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9.9.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, svoju vôľu prejavili
slobodne, vážne a bez omylu. Táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpísali.

Za Dopravcu:
V Považskej Bystrici, dňa 17.08.2020

Radovan Čmelo
konateľ
Dopravný podnik mesta Považská
Bystrica s.r.o.
Za Poskytovateľa:
V Považskej Bystrici, dňa 17.08.2020

Ing. Jozef Keruľ
predseda predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica

Ing. Katarína Oravíková
Podoliaková, PhD.
podpredseda predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica

Radovan Cmelo
člen predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica
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Príloha č. 2
k Zmluve o predaji časti podniku

Fotokópia Znaleckého posudku

Znalecká organizácia PBT,
Evidenčnft čisto organizácie MS SR

s.r.o.

900 251

ul Pn Rajfaanke 49. 010 01 ŽILINA
IČO : 46 352 830

Objednávateľ :

Mestská dopravná sp o lo č n o sť, a.s. Považská Bystric a
Za Orlovským mostom 300
017 36 Považská Bystrica
Slovensko
IČO:36 611 131

Číslo objednávky:

Objednávka zo dňa 04.05.2020

Z N A L E C K Ý POSUDOK
číslo úkonu 019/2020
Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku časti podniku podnikateľského subjektu Mestská dopravná
spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, IČO: 36 611 131 v zmysle vyhlášky MS S R č. 492/2004 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov pre účely predaja časti podniku.

Počet strán (z toho príloh):105(68)
Počet vypracovaných vyhotovení:

3x objednávateľ
1 x archív znalca
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I. Ú V O D N Á Č A S Ť
1.

Úloha znalca:
Stanoviť všeobecnú hodnotu majetku časti podniku podnikateľského subjektu Mestská dopravná spoločnosť,
a.s. Považská Bystrica, IČO : 36 611 131 t. j. obežného, neobežného majetku a cudzích pasív podľa vy hl. MS
S R č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov v zmysle zostavy
dlhodobého hmotného, nehmotného majetku DHM k 31.03.2020 a účtovnej závierky k 31.3.2020 .

2.

Dátum vyžiadania posudku:

04.05.2020

3.

Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:

31.03.2020

4.

Dátum, ku ktorémusa majetok podniku ohodnocuje:

31.03.2020

5.

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:

5.1 Dodané zadávateľom:
■ Objednávka zo dňa 04.05.2020
■ Účtovná závierka k 31.3.2020
■ Hlavná kniha k 31.3.2020
■ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku M PRV SR
■ Zostava DHM k 31.03.2020
■ Zostava DrM k 31.03.2020
■ Technická dokumentácia k strojom a elektrotechnickým zariadeniam
*

Osvedčenia o evidencií motorových vozidiel ( v archíve znalca )

5.2 Obstarané znalcom:
■ Výpis z obchodného registra spoločnosti Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
■ Cenové ponuky od dodávateľov strojov, elektrotechnických zariadení, motorových vozidiel kporovnaniu

VC k

stanoveniu VH,
■ Cenové ponuky - nákladné motorové vozidlá,
■ Ústne informácie o prevádzkovom režime zložiek majetku,
■ Cenníky a katalógy firiem vyrábajúcich a predávajúcich hodnotené stroje a zariadenia, motorovévozidlá(archív
znalcov),
■ Ďalšie informácie k hodnoteným zložkám majetku - archív znalcov,
■ Miestna obhliadka spojená miestnym šetrením za účasti objednávateľa,
•

Fotodokumentácia zo dňa 12.05.2020 a 15.5.2020.

6. Po užitý právny predpis:
■

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti S R č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vznení
vyhl. MS S R č. 626/2007, 605/2008 Z. z., 47/2009 Z. z., 254/2010 Z. z. a č. a 213/2017 Z. z. vzneníneskorších
predpisov.

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:

Zákon č.65/2018 Z. z., ktorým sa meni a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
■ Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení
vyhl. MS SR č.500/2005, 534/2008 a 33/2009 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 zo dňa 16. decembra 1999, ktorým

sa ustanovujú podrobnosti

o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov.
■ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
v znení neskorších predpisov.
■ Vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení -,,VTZ.
■ Zákon č.309/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
■ Metodika na stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení; Holienčík
■ Naništa, Smola; ISBN 80-227-1961-7.
■ Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8. O sobitné požiadavky objednávateľa:Neboli stanovené osobitné požiadavky

9. Vlastnícke a evidenčné údaje :
Vlastníctvo nehnuteľného a hnuteľného neobežného majetku bolo preukázané účtovníctvom spoločnosti Mestská
dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica.
10. Účel posudku: Predaj časti podniku

Znalecký posudok a odborné posudky vypracovali znalci zapísaní v znaleckej organizácii PBT, s.r.o. Žilina a externí znalci
z príslušných znaleckých odborov.

Informácie k Znaleckému posudku podá : Ing. Ivan Brezianský, konateľ, osoba zodpovedná
za výkon znaleckej činnosti
tel.

: 0917 569096

mail : brezlansky@ibexpert.sk

Znalecká organizácia nezodpovedá za správnosť poskytnutých podkladov.

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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II. P O S U D O K
Ohodnotenie majetku časti podniku Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, skrátene MDS a.s.
Považská Bystrica, so sídlom Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica, IČO: 36 611 131, ďalej len
„MDS“, v zmysle vyhlášky MS S R č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
predpisov je vykonané k termínu 31.03.2020 ku ktorému sú dostupné doklady potrebné pre ohodnotenie.

1. Nálezová časť
1.1. Charakteristika
MDS je spoločnosť s 34% účasťou mesta Považská Bystrica a 66% účasťou akcionára Ing. Vladimíra Podoliaka, Za
Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica. Zapísaná bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10418/R, dňa 17.06.2006 na základe rozhodnutia vlastníkov spoločnosti SAD Trenčín, a.s., čím sa
prevádzka MHD Považská Bystrica oddelila a nadobudla právnu formu samostatnej akciovej spoločnosti.
Hlavnou činnosťou MDS je poskytovanie mestskej hromadnej dopravy v rámci mesta Považská Bystrica, na ktorú má
dopravnú licenciu vydanú mestom Považská Bystrica. Svoju činnosť vykonáva v bývalom areáli SAD a na Autobusovej
stanici v administratívno-prevádzkovej budove, ktoré sú vo vlastníctve Žilinskej regionálnej železnice a.s.
MDS je členom druženia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR a držiteľom certifikátu
Systému manažérstva kvality ISO 2001:2008 v oblasti poskytovania verejnej osobnej dopravy.
Mestská dopravná spoločnosť, a. s. Považská Bystrica zabezpečuje hlavný rozsah dopravnejčinnosti prevažne v meste
Považská Bystrica. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MDS, a. s. Považská Bystrica je verejná cestná autobusová
preprava osôb a to:
- pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme
- nepravidelná doprava
Predmet činnosti podľa OR :
- verejná cestná autobusová preprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných
ohlasovacích živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných
ohlasovacích živností
- opravy pneumatík - vulkanizácia
- predaj motorových vozidiel
- vykonávanie odťahovej služby
- prevádzkovanie autoumyvárne
- prenájom motorových vozidiel
- poradenská činnosť v doprave
- reklamná a propagačná činnosť
- vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
- skladovanie
- vedenie účtovníctva
- upratovacíe práce
- poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
Predmet činnosti je v plnom rozsahu uvedený v Prílohe č. 1 „ Výpis z Obchodného registra“.
MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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Identifikačné údaje vlastníka časti hnuteľného a nehnuteľného majetku k termínu ohodnotenia :
Sídlo:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300
017 36 Považská Bystrica
Slovensko
IČO: 36 611 131

1.2. Prehľad a situovanie m ajetkových sú ča stí
Majetok, ktorý je predmetom ohodnotenia v tomto znaleckom posudku je vo vlastníctve spoločnostiMestská dopravná
spoločnosť, a.s. Považská Bystrica. Ohodnotenie je vykonané k termínu 31.03.2020 pre účely stanovenia hodnoty
obchodných podielov akcionárova prevodu obchodného podielu.

1.2.1

D lhodobý nehm otný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok pozostáva z :
MicrosoftWindowsServer2016 - Software
Komplexnýdopravnýsystém - Software

1.2.2 D lh od obý hm otný majetok

1.2.2.1. Strojové zariadenia, Elektrotechnické zariadenia, Motorové vozidlá, Bytové zriadenia,
Drobný hmotný majetok

Strojové zariadenia
Predmetom stanovenia všeobecnej hodnoty je súbor strojových

zariadení, ktorý tvorí

26 strojových zariadení,

vedených v účtovnej evidencii.

p.č.

Inventárne
číslo

1

00591029

StrojčekEM316

2

00591030

StrojčekEM316

Názov +typ

3

00591003

StrojčekEM316

4

00591004

StrojčekEM316

5

00591005

StrojčekEM316

6

00591006

StrojčekEM316

7

00591007

StrojčekEM316

8

00591008

StrojčekEM316

9

00591009

StrojčekEM316

10

00591010

StrojčekEM316

11

00591011

StrojčekEM316

12

00591012

StrojčekEM316

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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00591013
13

StrojčekEM316

14

00591014

StrojcekEM316

15

00591015

StrojčekEM316

16

00591016

StrojčekEM316

17

00591017

StrojčekEM316

18

00591018

StrojčekEM316
StrojčekEM316
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19

00591019

20

00591020

StrojčekEM316

21

00591021

StrojčekEM316

22

00591022

StrojčekEM316

23

00591023

StrojčekEM316

24

00591024

StrojčekEM316

25

00591032

Počítačka bankoviek EURO/VALUE

26

00591033

Triedička mincíSC202

Z hľadiska kategorizácie v zmysle prílohy č. 4 vyhlášky MS SR MS SR č. 492/2004 Z. z., hodnotený súbor tvoria hlavne
kategórie:
2.5 Ostatné stroje, zariadenia a súčasti
Názov zložky

p. č. Kód

Ž

ZO

1.

20 Ostatné stroje a zariadenia

10

25

2.

21 Automatické rozdeľovače bankoviek, stroje na triedenie, čítanie alebo na balenie mincí

8

25

Charakteristika jednotlivých strojov a zariadení vyplýva priamo z ich určenia. Podrobná charakteristika, technické parametre
a opis všetkých strojových zariadení sa nachádza v technických správach a v technickej dokumentácii, ktorú vlastní
objednávateľ znaleckého posudku.
Stroje a zariadenia sú opotrebované úmerne veku, všetky sú v lehote predpokladanej technickej životnosti.
Zoznam strojov a zariadení je v Prílohe č. 4

Elektrotechnické zariadenia
Jedná sa hlavne o informačné panely, kancelársku techniku, PC, tlačiarne a Software, kamerové systémy.
------

2
3
4
5
6
7
8
9

j▼

:T

Ll
1

N á zo v

Inventárne číslo

p.č.

00591034
00591037
00591038
00591042
00591043
00591039
00591040
00591041
00591036

Signál izačnézariadeníe-pokladňa
Tlačia re ňDČsi m plexCD800
DiagnostikalVECO_EASY
Palubný_počítač_VESNA1400303
Palubný_počítač_VESNA1400304
Trojriadkový_obojstranný_zástavkovýLEDpanel
Trojriadkový_obojstranný_zástavkovýLEDpanel
Trojriadkový_obojstranný_zástavkovýLEDpanel
DigitálnatabuľaEM 3x2TLED

Elektrotechnické zariadenia sú opotrebované úmerne veku, z väčšej časti sú v lehote predpokladanej technickej životnosti.
Zoznam elektrotechnických zariadení je v Prílohe č. 5.

MDS a.s. Považská Bystrica
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Cestné motorové vozidlá
Jedná sa hlavne o autobusy mestské, ktoré zabezpečujú prepravu osôb. Úžitkové morové vozidlá zabezpečujú prepravu
techniky pri zabezpečovaní servisu.

p.č.

Inventárne číslo

N ázov

1

00691026

PB831AZ IrisbusCitelis

2

00691036

PB841AZ KarosaB952

3

00691037

PB842AZ KarosaB952

4

00691038

PB843AZ KarosaB952

5

00691039

PB844AZ KarosaB952

6

00691041

PB846AZ KarosaB952

7

00691042

PB847AZ KarosaB952

8

00691043

PB848AZ KarosaB952

9

00691044

PB849AZ KarosaB952

10

00691045

PB850AZ KarosaB952

11

00691047

PB220BX_CROSSW AY Low entry City

12

00691048

PB048CA C R O SSW AY LE Line 10.7

13

00691049

P B 2 8 0 C G JV E C O Urbanway 12M

14

00691050

P B 0 35C JJV EC O Urbanway 12M

15

00691052

PB571CL_IVECO-Urbanway12M

16

00691053

PB595CL_IVECO_Urban way 12M

17

00691054

PB207CL-IVECO_Urbanway12M

18

00691055

PB450CL_IVECO_Urbanway12M

19

00691056

PB263CL-IVECO_Urbanway12M

20

00691057

PB608CP-Peugeot5008NEW_Allure1,6

21

00691058

PB790CX_IVECO_Urbanway

22

00691059

PB308CYIVECO RO SERO -P FIRST

23

00691060

PB317CYIVECO RO ŠERO -P FIRST

24

00691061

PB315CYIVECO RO ŠERO -P FIRST

Cestné motorové vozidlá sú opotrebované úmerne veku, z časti sú v lehote predpokladanej technickej životnosti a z časti sú
po lehote predpokladanej technickej životnosti.
Zoznam cestných motorových vozidiel je v P rílo h e č.6.

Bytové zariadenia

----

p.č.

Inventárne číslo

1

00791001

N ázov + typ

b

'
Ka n ce lá rskyná bytok

Bytové zariadenia sú opotrebované úmerne veku, všetky sú v lehote predpokladanej technickej životnosti.
Zoznam bytových zariadení je v P r ílo h e č. 7.

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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Drobný hmotný majetok
Jedná sa hlavne o strojové, elektrotechnické a bytové zariadenia .
Zoznam drobného hmotného majetku je v Prílohe č. 3 .2.

Názov

p.č.
Ľ.

Li
Čítačka mincí
Chladnička
Palubný počítač MUOLA
Svetelná tabuľa-predná (do autobusu)
Mijola EM 126ÍKWUqadC57-3-S4
Mijola EM 126iKWUqadC57-3-S4
Záznamové zariadenie MU5996

1
2
3
4
5

Kancelársky_nábytok
Trezor
Nábytkovýsúbor-díspečincj
Skriňa šatníková+polic.
Kuchynská_zostava

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PB838AZ
PB832AZ
PB833AZ
PB834AZ
PB835AZ
PB836AZ
PB837AZ
PB839AZ
PB840AZ
PB845AZ
PB980AZ

MDS a.s. Považská Bystrica

KAR O SA
KAR O SA
K A R O SA
KA R O SA
KAR O SA
KAR O SA
KAR O SA
KAR O SA
KAR O SA
KAR O SA
KA R O S A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

952
961
961
961
961
961
952
952
952
952
961

E - hodnota kovového šrotu
E- hodnota kovového šrotu
E- hodnota kovového šrotu
E- hodnota kovového šrotu
E- hodnota kovového šrotu
E- hodnota kovového šrotu
E - hodnota kovového šrotu
E - hodnota kovového šrotu
E - hodnota kovového šrotu
E - hodnota kovového šrotu
E- hodnota kovového šrotu

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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Lr.
1
2
3
4
5
6
7
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1.2.3.

O bežný majetok a ča so v é rozlíšenie aktív

MDS podľa predloženej hlavnej knihy k 31.03.2020 má v aktívach obežný majetok a časové rozlíšenie podľa nasledujúceho
prehľadu:
z toho

P o lo žka

ú čtovn á hodnota

2 997,48

Materiál na sklade

Zásoby

Finančné účty

Tovar ČK

1 960,60

BÚ 2621785284/1100

7 232,79

BÚ 3023564056/0200

151,13

BÚ 3072661258/0200

90,89
20 791,84

Odberatelia

4 770,00

Poskytnuté preddavky

24,13

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky

Časové rozlíšenie
aktív

Ostatné záväzky - aktívny zostatok

12 915,33

Pohľadávky voči zamestnancom

11 820,60

Iné pohľadávky

1 391,90

Ostatné dotácie

92 609,00
968,46

Náklady budúcich období
SPO LU

157 724,15

1.2.3.1. Zásoby
MDS eviduje na účtoch zásob k 31.03.2020 materiál a tovar. Materiál časti podniku je v hodnote 2 997,48 € a na tovare
MDS časti podniku eviduje čipové karty v hodnote 1 960,60 €.

Celková účtovná hodnota zásob

4 958,08

€

1.2.3.2. Finančné účty
MDS eviduje na finančných účtoch bankové účty, ktoré sú súčasťou časti podniku, z toho jeden vedený v Tatra banka a.s.
a dva vedené vo VÚB a.s. Bankové účty boli rozdelené podľa činností.

Celková účtovná hodnota finančných účtov

7474,81

€

1.2.3.3. Pohľadávky
MDS má vo svojej účtovnej evidencii pohľadávky len krátkodobého charakteru a možno ich rozčleniť pre predmetnú časť
podnikuna pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky.

Pohľadávky z obchodného styku patriace do časti podniku:
Interné číslo

S a ld o

P artn e r

D átu m s p la tn o s ti

2020900036

1 320,00

Bonfiplioli Slovakia s.r.o.

30.4.2020

2020900015

6 199,99

DanfossPow er Solutions a.s.

14.4.2020

MDS a.s. Považská Bystrica
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Znalecký posudok č. 0 1 9 / 2020

Strana 10

2020900016

150,00

DanfossPow er Solutions a.s.

11.3.2020

2020900025

6 199,99

D anfossPow er Solutions a.s.

15.5.2020

2020900026

120,00

D anfossPow er Solutions a.s.

14.4.2020

2020900035

20,40

ISS FacIlityServices spol. s r.o.

15.4.2020

2020900031

40,01

Kereko s.r.o.

14.4.2020

2020900032

180,00

LH G R O U P 09 s. r. o.

14.4.2020

2017900074

198,00

M K SLO V A K IA , s.r.o.

2017900026

996,67

T E R N O Group k.s.

2017900054

1 058,96

T E R N O Group k.s.

14.5.2017

2017900012

1 121,26

T E R N O Group k.s.

14.2.2017

2017900039

996,67

T E R N O Group k.s.

14.4.2017

2020900017

1 055,69

T E S C O S T O R E S S R a.s.

30.3.2020

2020900027

1 134,20

T E S C O S T O R E S S R a.s.

30.4.2020

Súčet

5.6.2017
14.3.2017

20 79 1,8 4

Účet 311 Odberatelia celkom
Účet 314 Poskytnuté preddavky celkom

20 791,84 €
4 770,00 €

Účet 315 Ostatné pohľadávky

24,13 €

Prevažne sa jedná o pohľadávky v lehote splatnosti. MDS tvorila k rizikovým pohľadávkam opravné položky. Jedná sa
o pohľadávky odberateľov v konkurze, premlčané a pochybné pohľadávky.

Účet 325 Ostatné záväzky - poistenie bušov má aktívny zostatok vo výške 12 915,33 € a jedná sa o platby poistného za
autobusy.

Účet 335 Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 11 820,60 € súvisia s poskytnutými finančnými prostriedkami šoférom
na prevádzku autobusov.

Účet 378 Iné pohľadávky vo výške 1 391,90 €.

Účet 347 Ostatné dotácie vo výške 92.609,00 € sú dotácie od Mesta Považská Bystrica a táto dotácia je účelová na
mestskú hromadnú dopravu.

Celková účtovná hodnota pohľadávok

1.2.3.4.

144 322,80

€

Časové rozlíšenie aktív

MDS má účtované časové rozlíšenie aktív v súvislosti s vecným a časovým rozlíšením nákladov, a to náklady budúcich
období vo výške 968,46 € patriace do predmetnej časti podniku.
Celková účtovná hodnota časového ro zlíše nia aktív

MDS a.s. Považská Bystrica

968,46

€

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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1.2.4.

C u d z ie zd ro je

Cudzie zdroje patriace do predmetnej časti podniku možno rozčleniť na položky podlá nasledujúcej tabuľky:

z toho

Položka

účtovná hodnota

Dodávatelia

34 987,18

Rezerva Dovolenka časť podniku

16 113,13

Prijaté preddavky
Krátkodobé záväzky Zamestnanci časť podniku

90 676,42
37 048,40

Pohľadávky voči zamestnancom SL pasívny zostatok

18,90

Zúčtovanie SP a ZP časť podniku

26 442,07

Daň zo závislej činnosti

5 327,88

Záväzky zo SF

Dlhodobé záväzky

12 751,06

Ostatné - VUB a TB leasing

936 645,10

SPO LU

-

1 160 010,14

1.2.4.1. Krátkodobé záväzky
MDS má v účtovníctve evidované v krátkodobých záväzkoch: záväzky z obchodného styku, rezervy, záväzky voči
zamestnancom a inštitúciám sociálneho zabezpečenia, daňové záväzky.

Záväzky z obchodného styku patriace do časti podniku, riadky vyznačené sivou farbou sa týkajú celého podniku a boli
prepočítané počtom zamestnancov ( saldo/52*46):

U p ra v e n ý z o s ta to k

IČ O (čislo )

D átu m sp la tn o s ti

30200142

1 246,86

A. R. S. s.r.o.

1 246,86

31560270

20.3.2020

30200207

1 167,58

A. R. S. s.r.o.

1 167,58

31560270

23.4.2020

30200165

630,00

630,00

46601198

5.4.2020

3 241,80

50929453

22 . 2.2020

In tern é číslo

S ald o

P artn e r

A Q U A Z O O s. r. o.

30200098

3 241,80

30200107

2 405,52

Autoservis R A G A s.r.o.
Autoservis R A G A s.r.o.

2 405,52

50929453

29.2.2020

30200128

2 641,20

Autoservis R A G A s.r.o.

2 641,20

50929453

7.3.2020

30200146

2 166,00

Autoservis R A G A s.r.o.

2 166,00

50929453

16.3.2020

30200164

1 176,60

Autoservis R A G A s.r.o.

1 176,60

50929453

25.3.2020

50929453

9.4.2020

30200195

3 174,60

Autoservis R A G A s.r.o.

3 174,60

30200113

2 221,63

C O R E X S E R V IS s.r.o.

2 221,63

44523351

13.3.2020

30200114

444,49

C O R E X S E R V IS s.r.o.

444,49

44523351

13.3.2020

30200155

441,37

C O R E X S E R V IS s.r.o.

441,37

44523351

30.3.2020

30200157

1 817,17

C O R E X S E R V IS s.r.o.

1 817,17

44523351

31.3.2020

30200170

175,31

C O R E X S E R V IS s.r.o.

175,31

44523351

14.4.2020

30200185

3 925,98

C O R E X S E R V IS s.r.o.

3 925,98

44523351

20.4.2020

145,50

36316202

3.4.2020

30200137

145,50

G 3 P L U S s.r.o.

30200193

72,60

G 3 P L U S s.r.o.

30200115

540,00

30200116
30200125
30200139

72,60

36316202

6.5.2020

TransData s.r.o.

540,00

35741236

16.3.2020

600,00

TransData s.r.o.

600,00

35741236

16.3.2020

156,00

TransData s.r.o.

156,00

35741236

18.3.2020

2 421,60

TransData s.r.o.

35741236

24.3.2020

MDS a.s. Považská Bystrica

2 421,60

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.

Znalecký posudok č. 0 1 9 / 2020

Strana: 12

30200145

138,07

TransData s.r.o.

138,07

35741236

27.3.2020

30200172

540,00

TransData s.r.o.

540,00

35741236

15.4.2020

30200173

600,00

TransData s.r.o.

600,00

35741236

15.4.2020

30200199

156,00

TransData s.r.o.

156,00

35741236

20.4.2020

30200200

75,91

TransData s.r.o.

75,91

35741236

29.4.2020

30200183

288,00

FM Consulting s.r.o.

254,77

36342696

30.4.2020

30200129

432,00

Habala s.r.o.

382,15

36759953

16.3.2020

30200130

96,00

Habala s.r.o.

84,92

36759953

16.3.2020

30200180

432,00

Habala s.r.o.

382,15

36759953

14.4.2020

30200181

96,00

Habala s.r.o.

84,92

36759953

14.4.2020

30200175

372,00

Logman - Považan, akciová spoločnosť

329,08

36300748

23.3.2020

30200108

226,80

osobnyudal.sk, s.r.o.

200,63

50528041

15.3.2020

30200189

34,97

Slovák Telekom, a.s.

30,94

35763469

17.4.2020

30200190

251,07

Slovák Telekom, a.s.

222,10

35763469

17.4.2020

30200191

85,47

Slovák Telekom, a.s.

75,61

35763469

17.4.2020

30200192

662,98

Slovák Telekom, a.s.

586,48

35763469

17.4.2020

30200198

35,76

31,63

35763469

17.4.2020

Slovák Telekom, a.s.

SPO LU

34 987,18

Účet 321 Dodávatelia celkom

34 987,18 €

Účet 323 Krátkodobé rezervy celkom

16 113,13 €

Krátkodobé rezervy sú tvorené na nevyčerpanú dovolenku a súvisia so zamestnancami časti podniku.

Účet 324 Prijaté preddavky - vklad na DK

Učet 331 Zamestnanci

90 676,42 €

37 048,40 €

Účet 335 Pohľadávky voči zamestnancom-Stravné (pasívny zostatok ) 18,90 €

Účet 336 Zúčtovanie z orgánmi SP a ZP

26 442,07 €

Účet 342 Ostatné priame dane

5 327,88 €

Celková účtovná hodnota krátkodobých záväzkov

1 .2 .4 .2 .

210 613,98 €

D lh o d o b é zá vä zk y

MDS má zaúčtované v dlhodobých záväzkoch záväzok zo sociálneho fondu patriaci k predmetnej časti podniku vo výške
12 751,06 €.

MDS obstarala autobusy financovaním formou spotrebného úveru, záväzok voči VUB Leasing a.s. je zúčtovaný na
dlhodobých záväzkoch účet 479, a tento záväzok je rozdelený na krátkodobú a dlhodobú časť. Krátkodobá časť je časť
záväzku so splatnosťou do jedného roka. Celková výška účtu 479 je 936 645,10 €.
Celková účtovná hodnota dlhodobých záväzkov

MDS a.s. Považská Bystrica

949 396,16 €

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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2. P O SU D K O V Á Č A S Ť
2.1. Vyber metodiky
Výber metodiky ohodnotenia majetku časti podniku je závislý predovšetkým od účelu posudku, aplikácie a od očakávanej
výnosovosti majetku, pričom pre ohodnotenie sa musí zvoliť taký postup, ktorý zaruč! optimálne ohodnotenie z pohľadu
možností využitia majetku vlastníkom a účelu posudku.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má významnú časť príjmov z dotácií na mestskú autobusovú dopravu, a bez týchto príjmov
by v tejto oblasti ťažko dosahovala kladné výsledky hospodárenia,

je ohodnotenie vykonané podľa §3 ods.1 písm. a)

Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 o stanovení hodnoty majetku (ďalej Vyhlášky
492/2004) a v súlade s § 59 ods.3 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník .

Všeobecná hodnota je stanovená podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 492/2004 Z.z. ako majetková hodnota:
n

V Š H m = Z V Š H zmí - V Š H c z

i=1
kde:
VŠHm

- všeobecná hodnota podniku stanovená majetkovou metódou

n

ZVŠHzm í

¡=1

VŠH cz

- súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia

- všeobecná hodnota cudzích zdrojov

Pre výpočet všeobecnej hodnoty podniku M estská dopravná sp o lo č n o sť, a.s. Považská B ystric a k
31.03.2020 je použitý vzťah :

V Š H m = V Š H nm+ V Š H om - VŠHcz

kde :
VŠHm

- všeobecná hodnota podniku stanovená majetkovou metódou

VŠHom

- všeobecná hodnota obežného majetku

V ŠH nm

- všeobecná hodnota neobežného majetku

VH cz

- všeobecná hodnota cudzích zdrojov

Metodika výpočtu hodnoty jednotlivých zložiek majetku je vykonaná v súlade s Prílohami k Vyhláške MS SR č. 492/2004
Z.z..

M DS a.s. P o v a žsk á B y strica
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2.2. Stanovenie všeobecnej hodnoty sú ča stí majetku časti podniku MDS

2.2.1. V še o b e cn á hodnota n eo bežn éh o majetku (V Š H nm)
Všeobecná hodnota neobežného majetku sa vypočíta 20 vzťahu ;

VŠH

nm

= VŠH

nim

+ VŠH

him

kde :
VŠH nim

- všeobecná hodnota nehmotného investičného majetku

VŠHhim

- všeobecná hodnota hmotného investičného majetku

2.2.1.1. V šeobecná hodnota nehmotného investičného majetku (VŠH nm)
VŠH

kde :

- VH

- východisková hodnota

- kv

- koeficient využitia

nm

= VH . kv

Dlhodobý nehmotný majetok pozostáva z :

Microsoft Windows Server 2016 - software

VH = 4 394,00 €

Komplexný dopravný systém - software

VH = 7 319,00 €

VH spolu :

11 713,00 €

Všeobecná hodnota jednotlivých druhov nehmotného maietku ie stanovená nasledovne :

Softvérové vybavenie - programy Microsoft Windows Server 2016 a Komplexný dopravný systém. Ich VŠH je zahrnutá vo
výpočte elektrotechnických zariadení v prílohe č.3.1
Všeobecná hodnota dlhodobého nehmotného majetku spolu j e ; V Š H NM = 4 085,87 €

2.2.1.2.Všeobecná hodnota hmotného investičného majetku

VŠH

kde :

= VŠH

him

poz

+ VŠH

bhs

+ VŠH

szp+

V Š H ez+ V Š H

VŠH poz-

všeobecná hodnota pozemkov

V Š H bh s-

všeobecná hodnota stavieb

V ŠH szp-

všeobecná hodnota strojov a zariadení

V Š H ez-

všeobecná hodnota elektrotechnických zariadení

VŠHdp-

všeobecná hodnota dopravných prostriedkov

V ŠH bz-

všeobecná hodnota bytových zariadení

qp

+ VŠH

bz+

VŠH

dím

Výf

VŠHorM- všeobecná hodnota drobného majetku v používaní

^MO
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Pre výpočet všeobecnej hodnoty majetku podnikateľského subjektu Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica.je
použitý vzťah, ktorý zohľadňuje hodnotený investičný majetok :

V Š H him = V Š H Szp

+ VŠHEZ + VŠHDP + VŠHBZ+ VŠHDrM

Všeobecná hodnota je stanovená podľa Príloh Vyhlášky MS SR č,492/2004 Z.z..

2.2.1.2.1

Stanovenie všeobecnej hodnoty strojov a zariadení (V Š H szp)

Všeobecná hodnota strojov a technologických zariadení je stanovená v súlade s Vyhláškou MS SR 492/2004, § 4, ods. 4,
Pre výpočet VŠH je aplikovaný spôsob výpočtu podľa Príloh č. 4 Vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z..

Jednotlivé hodnoty potrebné pre spracovanie posudku boli stanovené podľa Vyhlášky č. 492/2004 MS SR nasledovne:

Stanovenie východiskového technického stavu V TS
Pre továrenský vyrobené zariadenia platí
VTS =100 %

Výpočet základnej amortizácie ZA

a) Pre zariadenia, u ktorých doba prevádzky neprekročila hodnotu predpokladanej životnosti

ZA = r.kz.(VTS - ZO)/ Ž

kde

r

je počet prevádzkovaných rokov

ZO

je zostatkové percento prevádzkyschopnosti

Ž

je predpokladaná životnosť v rokoch

kz

(%)

je koeficient zmennosti

Príslušné hodnoty pre ZO a Ž sú dosadené z Vyhlášky MS SR č. 492/2004, doba prevádzky a koeficient zmennosti podľa
údajov v poskytnutých podkladoch.

b) Pre zariadenia, u ktorých doba prevádzky prekročila hodnotu predpokladanej životnosti

ZA = VTS - ZO

(%)

Výpočet technického stavu TS

TS = (VTS - ZA).[1 - ( +Z/100)].kMO (%)
kde
kMO

Z

je zmena technického stavu v percentách (zrážky)

je koeficient morálneho opotrebenia
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Zníženie technického stavu bolo zohľadnené hodnotou Z u tých strojov a zariadení, ktoré boli opotrebované viac ako by
prislúchalo danej dobe prevádzky.

Stanovenie východiskovej hodnoty VH

Určuje znalec v súhlase so Znaleckým štandardom. Pre jednotlivé položky bola VH stanovená na základe poskytnutých
údajov o obstarávacích cenách.

Výpočet technickej hodnoty TH

TH = TS.VH/100 + T H mv

(EUR)

kde T H mv je technická hodnota mimoriadnej výbavy. Pretože hodnota prípadnej mimoriadnej výbavy je zahrnutá v zariadení
ako celku, T H mv = 0.
Výpočet všeobecnej hodnoty VŠH

V Š H Szp= TH.kp

kde

kp

= k p T .k p s . kp D . kpL. k p i

(EUR)

je koeficient predajnosti, pričom

pričom:
kpT je koeficient neúplnosti alebo neplatnosti technickej dokumentácie
kps

je koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisu

kpD je koeficient dopytu po ohodnocovanom zariadení

kpL je koeficient, ktorý sa používa pri stanovení VŠH linky
kpi je koeficient iných vplyvov
Výpočet všeobecnej hodnoty strojov a zariadení po položkách sa nachádza v samostatnej prílohe znaleckého posudku Príloha č. 4

Celková všeobecná hodnota strojov a zariadení je spolu bez

DPH

; V Š H s z p = 16 112,06 € .

2.2.1.2.2 Všeobecná hodnota elektrotechnických zariadení (VŠH ez)
Stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení sa vykonalo podľa vyhlášky M S S R č. 492/2004 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku, príloha č. 5 „Postup pri stanovení všeobecnej hodnoty elektrotechnických
zariadení“.

Definícia elektrotechnického zariadenia v zmysle uvedenej vyhlášky a prílohy č.5 je nasledujúca :
Elektrotechnické zariadenie ( E Z ) možno definovať ako zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos,
akumulovanie, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje,
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ochranné prístroje, zariadenia pre elektrické rozvody, spotrebiče. Základom pracovného postupu je kategorizácia
posudzovaných elektrotechnických zariadení podľa časti C citovanej prílohy do položiek kategórií. Druhy EZ je možné
rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

a. Silnoprúdové elektrotechnické zariadenia
a1.

Elektrotechnické zariadenia na výrobu elektrickej energie

a2.

Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

a3.

Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

b. Slaboprúdové elektrotechnické zariadenia
b1.

Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

b2.

Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

b3.

Elektrotechnické zariadenia na prenos informácií

b4.

Elektrotechnické zariadenia na spracovanie informácií

b5.

Elektrotechnické zariadenia na záznam a reprodukciu informácií

b6.

Meracie zariadenia

bľ.

Riadiace zariadenia

b8.

Iné elektrotechnické zariadenia

Stanovenie všeobecnej hodnoty bolo vykonané nasledovným postupom:
VC - vstupná cena bola stanovená ma základe podkladov z účtovnej evidencie

VH - východisková hodnota v € ohodnocovaných zložiek majetku - je hodnota, z ktorej sa vypočítava všeobecná hodnota
ohodnocovaných zložiek majetku VŠH, t. j. výsledný produkt posudku.

V zmysle kap. B.1 č. vyhlášky 492/2004 Z. z. znalec východiskovú hodnotu stanoví buď ako obstarávaciu cenu zložky
majetku pre dátum ohodnocovania zložky, alebo ako objektivizovanú cenu z pôvodnej obstarávacej ceny zložky majetku.

1.

V ýpočet základnej am ortizácie ( Z A ) [%]

Základná amortizácia je miera skutočného fyzického opotrebenia ohraničená časovým intervalom uvedenia do prevádzky
a rozhodujúcim dátumom

a) pre r < Z:

b) pre r > Z:

[%]
ZA = V T S - ZO

[%],

r - počet odpracovaných rokov

[roky]

Ž - technická životnosť

[roky]

ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti,

[%]

VTS - východiskový technický stav

[%]
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Technická životnosť ( Ž )[ rok ] - doba, počas ktorej je zariadenie schopné plniť požadované funkcie v súlade s určením
zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, odporúčaniami a pokynmi výrobcu alebo dodávateľa.
Zostatkové percento prevádzkyschopnosti ( ZO ) [ % ] - miera schopnosti zariadenia plniť požadované funkcie v súlade
s určením zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, odporúčaniami a pokynmi výrobcu alebo
dodávateľa, po skončení prognózovanej technickej životnosti.

Hodnoty Ž, ZO sa stanovia po zaradení do kategórie podľa Kategorizácie - podľa vyhlášky MS SR 492/2004 Z.z.

Doba prevádzky ( r ) [ rok ] - skutočná doba, počas ktorej je zariadenie v prevádzke, stanovená v mesiacoch, prepočítaná
na roky od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od jeho uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej
alebo generálnej opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie po rozhodujúci dátum. Dátum prvotného uvedenia zariadenia do
prevádzky sa akceptoval údaj z majetkovej evidencie majiteľa.

Východiskový technický stav ( V TS ) [ % ] - preukázateľným spôsobom definovaný, technický stav v čase prvotného
alebo opätovného uvedenia zariadenia do prevádzky. Je vyjadrením miery schopnosti zariadenia plniť funkcie a účel, pre
ktoré bolo zariadenie vyrobené v súlade s technickou dokumentáciu a pokynmi výrobcu na začiatku doby prevádzky
zariadenia. EZ boli zakúpené ako nové, preto VTS bolo stanovené na úrovni 100 %.

2. Výpočet technického stavu zložiek ( TS ) [%]
Technický stav - skutočný technický stav zariadenia, stanovený k rozhodujúcemu dátumu, zodpovedajúci základnej
amortizácii určenej pre skutočnú dobu prevádzky zariadenia, priamo úmerný spôsobu prevádzky a morálnemu opotrebeniu
zariadenia. V tejto etape je zohľadnená amortizácia, spôsob prevádzky a morálny stav zariadenia.

Technický stav zariadenia sa vypočíta zo vzťahu ;

[%].

TS - technický stav zariadenia

[%]

Z - zmena technického stavu zariadenia

[%]

kMO- koeficient morálneho opotrebenia

[-]

Zmena technického stavu ( Z ) [ % ]-

percentuálne vyjadrenie odchýlky skutočného technického stavu hodnoteného

zariadenia od stavu definovateľného technickou, sprievodnou, resp. inou dokumentáciou alebo stavu určeného optimálnym
používaním zariadenia v reálnom čase.
Je vyjadrením odchýlky technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu ( VTS - ZA ) v%, t. j. takému technickému
stavu, aký by malo mať zariadenie pri optimálnych prevádzkových podmienkach, predpísanom spôsobe údržby, frekvencii a
kvalite opráv a štandardnom používaní zložky majetku. Ak je skutočný technický stav zariadenia rovnaký ako etalón,
hodnota Z = 0. Zrážkou alebo prirážkou Z sa môže zohľadniť skutočný technický stav zariadenia, ktorý odráža charakter
prevádzky, kvalitu jej údržby, vyskytujúce sa chyby, poškodenie a podobne. Zrážka (-Z) alebo prirážka (+Z) vyjadruje aj
kvalitu vykonaných opráv, prípadne zvýšené opotrebenia na začiatku prevádzky zariadenia, resp. jeho medzný stav. Zrážka
Z sa môže uplatniť aj pre prevádzku zariadenia po predpokladanej životnosti, resp. v súvislosti so zmenou technického stavu
spôsobenou inými objektívnymi príčinami, napríklad vplyvom nesprávneho skladovania zariadenia, poveternostné vplyvy,
vplyv neprevádzkovania, kvalifikačná úroveň, resp. striedanie sa obsluhy, dokonalosť konštrukcie - kvalita projektu, prvý
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alebo inovovaný predstaviteľ typu, kvalita výroby, montáže atď. Hodnota Z = O, t.j. technický stav je totožný s optimálnym
používaním EZ.
Pre výpočet VSH realizovaný v tomto posudku, nebola u elektrotechnického zariadenia uplatnená odchýlka od skutočného
technického stavu - Z.

Koeficient morálneho opotrebenia ( kiwo) [kMO G (0; 1>]- je mierou morálneho opotrebenia ohodnocovaných zložiek a
vyjadruje prípadnú morálnu zastaranosť danej zložky majetku s prihliadnutím na v súčasnosti vyrábané porovnateľné
zariadenia a ich aktuálne obstarávacie ceny. Hodnota z platného intervalu vyjadruje konštrukčnú, funkčnú a energetickú
aktuálnosť zariadenia.

Pri výpočte VSH, bol uplatnený koeficient morálneho opotrebenia nasledovne :
Pre zariadenie vyrobené/uvedené do prevádzky 2020 až 2010

- kmo = 1

Pre zariadenie vyrobené/uvedené do prevádzky 1999 až 2009

- kmo = 0,9

Pre zariadenie vyrobené/uvedené do prevádzky

- kmo = 0,7 - 0,8

až 1998

3. Výpočet technickej hodnoty ( T H ) [ E U R ]
Technická hodnota - peňažné vyjadrenie technického stavu hodnoteného zariadenia. Je vyjadrením skutočného
technického stavu ohodnocovaných zložiek majetku ku dňu ohodnotenia. Vypočítava sa podľa vzťahu

TH =

TS

VH

100

[EUR]

TH - technická hodnota zariadenia

[ EUR ]

VH - východisková hodnota zariadenia

[ EUR ]

4. Výpočet všeobecnej hodnoty ( V Š H ) [ E U R ]

Všeobecná hodnotazariadenia je výsledná objektivizovaná hodnota zariadenia stanovená k rozhodujúcemu dátumu pri
rešpektovaní trhových podmienok v mieste hodnotenia, kompletnosti zariadenia, technického stavu a úplnosti sprievodnej a
technickej dokumentácie.

Vypočíta sa podľa vzťahu :
VŠH = T H . kP

kde kp

[ EUR ]

je koeficient predajnosti.

Koeficient predajnosti sa vypočíta podľa vzťahu :

kp = kpT . kps . kpD . kpL. kpi

[-]

kpT-

koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku zariadenia,

k p s-

koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb, opravu a údržbu,

kpD- koeficient dopytu po hodnotenom zariadení na trhu,
kpL - koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku,
kpi-

koeficient ostatných vplyvov.
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kpT- koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku kpT G ( O ; 1> Každé zariadenie a osobitne
EZ musia mať resp. ich

neoddeliteľnou súčasťou musí byť dokumentácia. Rozsah a obsah dokumentácie k EZ a

k zariadeniam, ktorých súčasťou sú EZ ustanovujú súvisiace predpisy.

kps- koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravy a údržbu [ kps G ( O ; 1> ] . Pri
prevádzkovaní EZ sa môže vyskytnúť situácia vyžadujúca si opravu ( záručnú, pozáručnú, celkovú generálnu ). Meradlom
dostupnosti servisných prác, opráv, dostupnosti náhradných dielov je koeficient kps. Pre ohodnocované EZ je servis
a podpora dostupný, dá sa zabezpečiť od výrobcov alebo dodávateľov.

kpD- koeficient dopytu po ohodnocovaných zložkách [ kpD 6 ( O ; >1) ].
Je odrazom situácie na trhu v čase a mieste hodnotenia príslušného EZ.

kpL- koeficient pre stanovenie V Š H linky alebo technologického celku [ kpL G ( O ; 1> ]
Vyjadruje úplnosť EZ z hľadiska technologického celku.

kpi - koeficient ostatných vplyvov [ kpi 6 ( O ; 1> ]
Koeficientzohľadňuje napr. či EZ je používané v súlade s odporučeniami výrobcov, spôsob ošetrovania a používania, počet
majiteľov atď.

Pri výpočtoch boli pre jednotlivé elektrotechnické zariadenia (EZ) použité nasledovné hodnoty koeficientov :
Pre E Z - funkčné, s využívaním do5 rokov, ktoré je možné predať vopred určenému záujemcovi, sa stanovuje
koeficient dopytu znížený v hodnote Kpd = 0,90 z dôvodu dostatočnej ponuky k dopytu v danom segmente, čo sa
prejavuje rôznymi marketingovými akciami pri predaji.

Koeficient dostupnosti servisu Kps sa stanovuje v hodnote Kps = 1 ,0 pre zariadenia s dostatočným zastúpením servisnej
služby v danom regióne, náhradné diely sú vyrábané a sú dostupné. Pre zariadenia bez dokladovaného zmluvného servisu
sa koeficient stanovuje v hodnote Kps

= 0,7 - 0,8.

Taktiež pre prípady zariadení, ktoré sa už nevyrábajú

v daných

konfiguráciách sa stanovuje znížený Kps = 0 ,9 -0 ,7 .
Koeficient platnosti dokumentácie Kpt

bol

stanovený

Kpt = 0,9s prehlásením zástupcovmajiteľa o prevádzkovaní

zariadení v zmysle platných legislatívnych nariadení.
Koeficient iných vplyvov Kpi v prípadoch kde zariadenia boli funkčné, prevádzkované v súlade s odporučením výrobcu bol
koeficient stanovený ako Kpi = 1,0.
Koeficient stavu technologickej linky Kpl bol stanovený Kpi = 1,0, nakoľko EZ sú kompletné a úplné.

V zmysle kategorizácie EZ uvedenej vo vyhláške č. 492/2004 Z. z. čiastka 209, majú jednotlivé EZ z hľadiska životnosti
a zostatkového percenta prevádzkyschopnosti nasledovné zatriedenie:

8471 - Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky, magnet, alebo optické snímače, stroje na prepis údajov na
pamäťové média a stroje na spracovávajúce tieto údaje, ...
Ž (r) = 5, ZO (%) = 5
8472 - Iné kancelárske stroje a prístroje
Ž (r) = 8, ZO (%) = 25
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8528 - Televízne prijímače tiež so vstavanými rozhlasovýmiprijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku
alebo obrazu; video monitory a videoprojektory
Ž (r) = 7 , ZO (%) = 20
9007 - Kinematografické kamery a projektory, tiež so vstavanýmiprístrojmi na záznam alebo reprodukciu zvukuŽ (r) = 12 ,
ZO (%) = 20

9031 - Meracie alebo kontrolné prístroje
Ž (r) = 12 , ZO (%) = 25

9999- Softvér dodávaný s výpočtovou technikou
Ž (r) = 4 , ZO (%) = 5

V súlade s aktualizovanou klasifikáciou produkcie a Colným sadzobníkom, sa pre výpočet všeobecnej hodnoty použili
zaradenia pod príslušným kódom. Tak už je spracovaná aj výpočtová tabuľka pre stanovenie všeobecnej hodnoty
hodnotených elektrotechnických zariadení.
Pre výpočet základnej amortizácie v zmysle bodu B 2.1.8 prílohy č. 4 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. platí pre dobu
prevádzky, že je to doba zložky majetku uvedená v skutočne odpracovaných mesiacoch od dátumu jej prvého uvedenia do
prevádzky.
Na základe predloženej dokumentácie, bol ako „Dátum zaradenia“ zobratý dátum zaradenia do účtovníctva, ktorý bol
overený identifikáciou výrobného značenia, ako aj prehlásením zástupcov majiteľa zariadenia, zúčastneného pri obhliadke.
Aj podľa identifikácie a fyzického stavu hodnotenej zložky sa pre výpočet všeobecnej hodnoty zobral za dátum zaradenia,
dátum zaradenia do účtovníctva.

Východiskový technický stav bol stanovený V TS = 100 %, nakoľko hodnotené elektrotechnické zariadenia boli k dátumu
aktivácie novo zrealizované.

Koeficient zmennosti, v zmysle ústnej informácie príslušných zástupcov majiteľa, k režimu prevádzky od doby zaradenia,
zodpovedá jednozmennej prevádzke, pričom neboli predložené presné podklady pre výpočet priemernej zmennosti za dobu
prevádzky.Pre hodnotené zariadenie platí stanovený koeficient zmennosti kz = 1 (trvalá prevádzka).
Zmena technického stavu hodnotených zložiek sa posudzovala v kontexte s vykonanou obhliadkou a prehlásením
zástupcov, zúčastnených pri obhliadke, o funkčnosti jednotlivých strojových zariadení, o ich technickom stave a údržbe bez
havárií, ako aj skutočnosti o starostlivosti kvalifikovaným personálom. Na základe vyššie uvedeného, ako aj na základe
vonkajšej vizuálnej obhliadky, sa stanovuje pre hodnotené elektrotechnické zariadenia zmena technického stavu
parametrom Z = 0 %.

VH - Východisková hodnota VH je cena zariadenia, za akú je možné obstarať hodnotené zariadenie alebo zariadenie s
rovnakými alebo porovnateľnými technickými parametrami a úžitkovými vlastnosťami k rozhodujúcemu dátumu v mieste
používania zariadenia.
Východisková hodnota sa stanovuje v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. bodu B 1.1 odsek a):
Na základe vyššie uvedeného v zmysle vyhlášky č. 492/2004 bod B 1.1 odsek b) bola stanovená východisková hodnota
ako:
VH = PH = VC . kiC
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Kde : PH - porovnateľná cena
VC - vstupná cena zložky majetku v roku obstarania zložky majetku
kiC - koeficient indexov cien stanovený na základe údajov publikovaných štatistickým úradom SR

Vstupná cena je uvedená v EUR, pričom predstavuje cenu na úrovni bez DPH. Východisková hodnota v tabuľke výpočtu
VŠH je uvádzaná v úrovní bez DPH, Za VH alebo tiež OC, bola v tomto ZP zobratá cena z účtovnej evidencie.

Všeobecná hodnota elektrotechnických zariadení
Výpočet Všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení po položkách sa nachádza v samostatnej prílohe
znaleckého posudku č. 5.
Celková všeobecná hodnota elektrotechnických zariadení bez D PH je V Š H ez = 12 496,75 €

2 .2 .1 .2 .3

Stanovenie všeobecnej hodnoty dopravných prostriedkov

(V Š H

dp)

Všeobecná hodnota dopravných prostriedkov je stanovená v zmysle metodiky podľa Prílohy č. 6 Vyhlášky 492/2004.

Identifikácia vozidiel
Identifikácia vozidiel bola vykonaná podľa dokumentácie a technických preukazov vozidiel, pričom boli konfrontované
identifikačné znaky vozidiel s údajmi v dokumentácii.

Výpočet základnej amortizácie vozidla
Rozdiel v počte najazdených kilometrov
RKM

= PSK M

- PRK M

[km],

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

Celková základná amortizácia vozidla

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín:

v
49

Vý|
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Ak VTSV = 100 %, potom celková základná amortizácia je vypočítaná podľa vzorca:

ZA = (100 - ZA V ) .
V

'

+ ZA V

[%].

100

Výpočet technického stavu vozidla a technického stavu skup ín

Technický stav jednotlivých skupín TSSi je vypočítaný podľa vzorca:

TSS

_ [V T SS , • (l 00 - Z ^ ,)] • (l 00 +

Z P j)

103
keď:
VTSSi - východiskový technický stav i-tej skupiny vozidla (%)
ZA,

- celková amortizácia i-tej skupiny vozidla (%)

ZPi

- zrážka, prirážka za technický stav i-tej skupiny vozidla (%)

Pomerné technické stavy jednotlivých skupín PTSSi sú vypočítané podľa vzorca:

PTSS = TSS| ' P D S ' [%],
100
keď
TSSi

- technický stav i-tej skupiny vozidla [%],

PDSi

- pomerný diel i-tej skupiny vozidla [%].

Technický stav vozidla:

T S V -jrP T S S ,

[O/o].

i=l

keď
PTSSi

- pomerný technický stav i-tej skupiny vozidla [%].

Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV
Východisková hodnota všetkých vozidiel je určená v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Výpočet technickej hodnoty vozidla - T H
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Výpočet technickej hodnoty vozidla:

T S V . VHV

™ = — í^ —

+™ »

[€1

kde:
TSV

- technický stav vozidla [%]

VHV

- východisková hodnota vozidla €]

TH mv

- technická hodnota mimoriadnej výbavy [€]

Určenie koeficientu predajnosti - K P
Stanovenie koeficientu predajnosti:

k p = k 1- k 2 - k 3 -k 4 -k 5

kde

kí

- koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla |

k2

- koeficient poškodenia vozidla haváriou [-]

k3

- koeficient počtu držiteľov vozidla [-]

k4

- koeficient spôsobu prevádzky vozidla [-]

ks

- koeficient dopytu trhu [-]

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla V SH

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla:
V Š H = T H

k p [€].

kde:
VŠH - všeobecná hodnota vozidla [€]

TH

- technická hodnota vozidla [€]

kp - koeficient predajnosti vozidla [-]
Výpočet všeobecnej hodnoty dopravných prostriedkov je v Prílohe č. 6
b

dá

Celková všeobecná hodnota dopravných prostriedkov bez D PH je ;V Š H dp = 1 922 622,54 €

VT

ZA -

H
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2.2.1.2.4.

Všeobecná hodnota bytových zariadení ( V Š H bz )

Stanovenie všeobecnej hodnoty ohodnocovaných zložiek je v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku a Metodikou pre stanovenie všeobecnej hodnoty bytových zariadení (ISBN 80-227-1962-5)
Objektivizácia hodnoty VŠH je zabezpečená skutočnosťou, že pri jej stanovení boli brané do úvahy hlavne :
a)
b)

stanovenie východiskovej hodnoty zložiek majetku podľa vyhlášky
pre ohodnocovanie sa vzala pôvodná obstarávacia cena OC pri prvom zaradení zložky
majetku do prevádzky

c)

základná amortizácia ZA je stanovená podľa analogických vzťahov uvedených

d)

bol zohľadnený skutočný režim využívania zložiek majetku

e)

bol zohľadnený skutočný technický stav zložiek

f)

vo Vyhláške 492/2004

bola zohľadnená predpokladaná úroveň predajnej ceny zložiek majetku ku dátumu ich
ohodnotenia stanovením koeficientu predajnosti kp

Vypočítaná všeobecná hodnota je stanovená ku dátumu 24.3.2015. Vzťahy pre výpočet ukazovateľov a význam použitých
ukazovateľov sú uvedené nižšie.

Východiskové hodnoty pre výpočet VŠH sú stanovené nasledovne :
OC

- obstarávacia cena zložky OC - vstupná cena. Pre zložky majetku je uvedená OC pôvodnou OC pre prvé zaradenie

zložiek do účtovníctva.

VH - východisková hodnota v € ohodnocovaných zložiek majetku - je hodnota, z ktorej sa vypočítava všeobecná
hodnota ohodnocovaných zložiek majetku VŠH,
Preto v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z je východisková hodnota VH stanovená takto :
a)

pre zložky majetku, pre ktoré nie je známa obstarávacia cena ku dátumu ohodnotenia s ohľadom na cenový nárast
OC ohodnocovaných zložiek ku dátumu ohodnotenia, ktorý som zohľadnil z oficiálnych podkladov pomocou
indexov nárastu cien kic podľa podkladov Štatistického úradu SR: "Indexy spotrebiteľských cien“

Potom VH sa vypočíta podľa vzťahu:

VH = kic*OC v €,
kde OC je pôvodná obstarávacia cena ohodnocovaných zložiek majetku.
Hodnoty kicje pre ohodnocované obdobie

b)

kic = 1

pre zložky majetku, pre ktoré je známa obstarávacia cena ku dátumu ohodnotenia, ako obstarávaciu cenu ku

dátumu ohodnotenia,

V T S - východiskový technický stav zložiek majetku v %.
VTS stanovujem v úrovni 100 %.

ZA- základná amortizácia

ZA = r. (100-ZO )/Ž
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predpokladaná životnosť zložiek majetku

ZO

zostatkové percento prevádzky schopnosti zložiek majetku, ktoré zostáva
po skončení ich predpokladanej životnosti

počet odpracovaných rokov.

r -

Pre ohodnocované predmety sú hodnoty ZO, Ž, r stanovené znalcom a v zmysle vyhlášky, pričom „r“ je stanovený od
pôvodného dátumu zaradenia zložiek do majetku do dátumu ohodnotenia.

Životnosť stanovujem na základe Metodiky na stanovenie všeobecnej hodnoty bytových zariadení (ISBN 80-227-1962-5)

T S - technický stav zložiek majetku

[%]

Technický stav zložiek TS predstavuje ich reálny zostatkový technický stav k dátumu ohodnocovania. Vypočíta sa podľa
vzťahu

+-Z
TS

=

( V TS

- ZA ) (1 +

[%]
100

kde
VTS - východiskový technický stav zložiek majetku [ % ].
Z

- zmena technického stavu zložiek majetku

[%]

Z - zmena technického stavu zložiek majetku. Je to ukazovateľ, ktorý predstavuje zmenu skutočného technického stavu
ohodnocovanej zložky majetku oproti tzv. porovnávaciemu etalónu (VTS - ZA) v %. Ak je skutočný technický stav zložky
majetku lepší ako etalón, hodnota Z je kladná, t. j. väčšia ako nula. Ak je skutočný technický stav zložky majetku horší ako
etalón, hodnota Z je záporná, t. j. menšia ako nula. Ak je skutočný technický stav zložky majetku rovnaký ako etalón,
hodnota

Z = 0. Úroveň Z stanovuje znalec na základe skutočností o zložkách majetku, zistených na ich obhliadke. U zložiek majetku,
ktoré sú predmetom tohto posudku, neboli zistené rozdiely stavu oproti obvyklým etalónom.

TH - technická hodnota zložiek majetku (€)
Je vyjadrením skutočného technického stavu ohodnocovaných zložiek majetku ku dňu ohodnotenia v euro. Vypočítava sa
podlá vzťahu

TH = (TS . VH)/100

V ŠH

(€),

- všeobecná hodnota zložiek majetku (€)
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Všeobecná hodnota zložiek majetku VŠH je predpokladaná predajná cena zložiek majetku

v danom mieste a čase na

voľnom trhu, čiže pri ich predaji obvyklým spôsobom. Vo VŠH sú zahrnuté okrem vplyvu opotrebovania aj vplyvy trhu.
Vypočíta sa podľa vzťahu :

V Š H = T H . kP

kde:

kp

je koeficient predajnosti.

Pričom

kde:

[€]

kp = kpsD. kpi

kpsD -

koeficientzohľadňujúci

dostupnosť

náhradných

dielov

a servisu

a

dopytu

po

ohodnocovanom zariadení.
kpi - koeficient iných vplyvov.
Celková všeobecná hodnota bytových zariadení bez D PH je ; V Š H bz = 1 211,31 €

Výpočet všeobecnej hodnoty bytových zariadení je v Prílohe č. 7

2.2.1.6.

Všeobecná hodnota drobného majetku ( V Š H DrM )

Celková všeobecná hodnota drobného majetku bez D PH je ; VŠHDrM = 34 551,15 €

Výpočet všeobecnej hodnoty bytových zariadení je v Prílohe č. 3.2.

C elko vá výšk a n eobežn éh o majetku je V Š H nm = 1 991 079,68 €

2.2.2.

V še o b e cn á hodnota o b e žn éh o majetku(VŠHoiw)

Všeobecná hodnota obežného majetku sa vypočíta zo vzťahu
VŠH

om

= VŠHz + V ŠH

fú

+ VŠH

po

+ V Š H čra

kde :
VŠHz

- všeobecná hodnota zásob

VŠH fú

- všeobecná hodnota finančných účtov

VŠHpo

- všeobecná hodnota pohľadávok

VŠH čra

- všeobecná hodnota časového rozlíšenia aktív
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2.2.2.1. Všeobecná hodnota zásob (VŠHz)
Všeobecná hodnota použiteľných zásob sa podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 stanoví ako súčin
V ŠH z = V HZ . k0[€]

kde
VŠHz

- všeobecná hodnota zásob

VHz

- východisková hodnota zásob [€]

ko

- koeficient objektivizácie

Koeficientom objektivizácie sa zohľadňuje skutočný fyzický a morálny stav zásob, možnosť ich speňaženia a náklady
spojené s ich predajom.
Vzhľadom na to, že zásoby časti podniku sú aktuálne bol koeficient využiteľnosti a predajnosti stanovený na 1,00.
Všeobecná hodnota zásob spolu je: V ŠH z = 4 958,08 €

2.2.2.2. Všeobecná hodnota finančných účtov (VŠH fú)
Príloha č. 10 k vyhl. č. 492/2004 Z. z.
1.Všeobecná hodnota oeňazi a cenín
Všeobecná hodnota peňazí a cenín je ich východisková hodnota. Všeobecná hodnota peňazí a cenín v cudzej mene sa
stanoví prepočtom ich východiskovej hodnoty v cudzej mene kurzom ECB platným ku dňu ohodnotenia.
2.Všeobecná hodnota peňazí na bankových účtoch

Všeobecná hodnota peňazí na účtoch v bankách je východisková hodnota zostatku vkladu ku dňu ohodnotenia. V prípade
neschopnosti banky vyplácať vklady hodnota sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty vkladu a koeficientu
vymožiteľnosti.
Hodnota koeficientu vymožiteľnosti sa stanoví podľa prílohy č. 9. Všeobecná hodnota peňazí na účtoch vedených v cudzej
mene sa stanoví prepočtom východiskovej hodnoty v cudzej mene referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej
banky platným ku dňu ohodnotenia.
Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.
Finančné účty časti podniku :

Bankové účty
2621785284/1100 dop.karty
3023564056/0200 dotačný
3072661258/0200 dop.karty

Východisková hodnota finančných účtov spolu:

7 232,79 €
151,13 €
90,89 €

7 474.81 €

Vzhľadom k tomu, že finančné účty sú evidované v EUR, ich výšku nekorigujeme.
Všeobecná hodnota finančných účtov je V Š H f ú =
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2.2.2.3.

Všeobecná hodnota pohľadávok (VŠH poI

Všeobecná hodnota pohľadávok je stanovená podľa vzťahu

VŠH

po

= VH

po

. kv

kde :
VHpo

- východisková hodnota pohľadávok

kv

- koeficient vymožiteľnosti pohľadávky, pri ktorého výpočte sa zohľadní
platobná disciplína dlžníka, jeho obchodná aktivita, dátum splatnosti,
objem pohľadávky, a zabezpečenie plnenia

Pre účely stanovenia hodnoty podnikov je stanovená Vyhláškou 492/2004 klasifikácia pohľadávok nasledovne :

a) Neklasifikované pohľadávky

kv = 1,00

Neklasifikované pohľadávky sú pohľadávky do lehoty splatnosti, kde dlžník je platobne
schopný a nie je zaradený do skupín pod písmenami f), g) a h)

b) Klasifikované pohľadávky triedy I kv = 0 ,6 0 -1,0 0
Ide o klasifikované pohľadávky triedy I pohľadávky po lehote splatnosti, kde dlžník je platobne schopný, platobne
neschopný, alebo pohľadávky po lehote splatnosti, kde dlžník je platobne schopný, dočasne platobne neschopný alebo
platobne neschopný a nie je zaradený do skupín pod písmenami f), g) a h)

c) Klasifikované pohľadávky triedy II

kv = 0,20 - 0,60

Ide o klasifikované pohľadávky triedy II po lehote splatností, kde dlžník je dlhodobo
platobne neschopný

d) Klasifikované pohľadávky triedy III

kv = 0 ,0 0 -0 ,2 0

Ide o pohľadávky triedy III pochybné a sporné pohľadávky po lehote splatnosti a
po lehote splatnosti, kde je dlžník dlhodobo platobne neschopný

e) Premlčané pohľadávky

kv = 0,00

f)

Pohľadávky voči subjektom v likvidácii

kv = 0 ,0 0 -1 ,0 0

g) Pohľadávky voči subjektom v likvidácii

kv = 0 ,0 0 -1 ,0 0

h) Pohľadávky súdne vymáhané

kv = 0 ,0 0 -1 ,0 0

(aktívne súdne spory a exekúcie)

Pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávok ich členenie priamo súvisí s ich charakterom. K pohľadávkam vzhľadom na
svoj charakter patria aj všetky preddavky, poskytnuté pôžičky, ako aj príjmy budúcich období bez ohľadu na lehotu
splatnosti.
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Koeficient vymožiteľnosti bol stanovený tak, že boli zohľadnené všetky ovplyvňujúce faktory. Pohľadávky v lehote splatnosti,
pohľadávky po lehote splatnosti do 360 dni a pohľadávky voči spriazneným osobám - koeficient vymožiteľnosti bol
stanovený v hodnote 1,00. Pri stanovení koeficientu vymožiteľnosti pri pohľadávkach voči spriazneným osobám bol tento
koeficient stanovený bez ohľadu na lehotu splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 360 dní a zároveň do 720 dní koeficient vymožiteľnosti bol stanovený v hodnote 0,80. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1080 dní, pohľadávky voči
spoločnostiam v likvidácii, v konkurze - koeficient vymožiteľnosti bol stanovený v hodnote 0,00.
Pohľadávky z obchodného styku, kde stĺpec „Saldo“ predstavuje východiskovú hodnotu, stĺpec koeficient predstavuje
koeficient vymožiteľnosti a v stĺpci „VŠH“ je vypočítaná všeobecná hodnota jednotlivých pohľadávok z obchodného styku :
S a ld o

In te rn é číslo

P artn e r

D átu m s p la tn o s ti

2020900036

1 320,00

Bonfiqlioli Slovakia s.r.o.

30.4.2020

2020900015

6 199,99

DanfossPow er Solutions a.s.

2020900016

150,00

DanfossPow er Solutions a.s.

2020900025

6 199,99

D anfossPow er Solutions a.s.

2020900026

120,00

D anfossPow er Solutions a.s.

2020900035

20,40

ISS FacilityServíces spol. s r.o.

K o e fic ie n t

VŠH

1,00

1 320,00

14.4.2020

1,00

6 199,99

11.3.2020

1,00

150,00

15.5.2020

1,00

6 199,99

14.4.2020

1,00

120,00

15.4.2020

1,00

20,40

2020900031

40,01

Kereko s.r.o.

14.4.2020

1,00

40,01

2020900032

180,00

LH G R O U P 09 s. r. o.

14.4.2020

1,00

180,00

2017900074

198,00

M K SLO VA KIA , s.r.o.

5.6.2017

0,00

_

2017900026

996,67

T E R N O Group k.s.

14.3.2017

0,00

2017900054

1 058,96

T E R N O Group k.s.

14.5.2017

0,00

2017900012

1 121,26

T E R N O Group k.s.

14.2.2017

0,00

2017900039

996,67

T E R N O Group k.s.

14.4.2017

0,00

2020900017

1 055,69

T E S C O S T O R E S S R a.s.

30.3.2020

1,00

' 055,69

2020900027

1 134,20

T E S C O S T O R E S S R a.s.

30.4.2020

1,00

1 134,20

Súčet

_

20 7 9 1,8 4

Pri znaleckom

16 4 2 0 ,2 8

skúmaní jednotlivých

položiek

pohľadávok a jednotlivých

odberateľov bolí stanovené

koeficienty

vymožiteľnosti 1,00 a 0,00. MDS má niektoré položky pohľadávok, u ktorých bol stanovený koeficient 0,00 nakoľko sa
jednalo o pohľadávky voči odberateľovi, ktorý je v konkurze, alebo sa jedná o pochybné z dôvodu, že odberateľ vykazuje
v zverejnených účtovných závierkach záporné vlastné imanie.
Prehľad východiskových hodnôt ( účtovná hodnota ), koeficientu vymožiteľnosti a VŠH podľa jednotlivých položiek
pohľadávok:
P o lo žka

Ú čto vná hodnota

K o e fic ie n t

VŠH

20 791,84

podľa príloh

16 420,28

4 770,00

1,00

4 770,00

24,13

1,00

24,13

Ostatné záväzky - aktívny zostatok

12 915,33

1,00

12 915,33

Pohľadávky voči zamestnancom

11 820,60

1,00

11 820,60

Iné pohľadávky

1 391,90

1,00

1 391,90

Ostatné dotácie

92 609,00

1,00

92 609,00

Odberatelia
Poskytnuté preddavky
Ostatné pohľadávky

SPO LU

144 322,80

139 951,24

Východisková hodnota pohľadávok :_________________ 144 322.80 €
Všeobecná hodnota pohľadávok spolu je V Š H Po = 139 951,24 €
MDS a.s. Považská Bystrica
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Všeobecná hodnota časového rozlíšenia aktív (VŠH čra)

Časové rozlíšenie aktív v MDS predstavuje položku Náklady budúcich období, pričom neboli identifikované sporné
a nesprávne položky. Koeficient objektivizácie bol stanovený z tohto dôvodu na hodnotu 1,00.

Všeobecná hodnota časovéh o rozlíšenia aktív je V Š H čra = 968,46 €

C e lko vá výšk a o b e žn éh o majetku a Č R je V Š H om =

2.2.3.

153 352,59 €

V š e o b e cn á hodnota cu d zích zdrojov (VŠHcz)

2.2.3.1.

Všeobecná hodnota záväzkov

Príloha č. 12 k vyhl.č. 492/2004 Z.z.
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku. Všeobecná
hodnota záväzkov sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty a koeficientu splatiteľnosti.
Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.
Východisková hodnota záväzkov v eurách, ktoré sú evidované v cudzej mene, sa stanoví prepočtom východiskovej hodnoty
záväzkov v cudzej mene referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu ohodnotenia.
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví takto:

VŠH Z = VHZ . ks
kde:
VHZ

- východisková hodnota záväzkov

ks

- koeficient splatiteľnosti, pri ktorého výpočte sa zohľadnia príslušné zákonné ustanovenia a zákonné ustanovenia

o premlčacej a prekluzívnej dobe a sankcie vyplývajúce z neplnenia zmluvných vzťahov

Na základe východiskových hodnôt poskytnutých zadávateľom a stanovených koeficientov splatiteľnosti k jednotlivým
položkám záväzkov boli vypočítané všeobecné hodnoty záväzkov.
Na základe východiskových hodnôt poskytnutých zadávateľom a stanovených koeficientov splatiteľnosti k jednotlivým
položkám záväzkov boli vypočítané všeobecné hodnoty záväzkov.

Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, kde stĺpec „Upravený zostatok“ predstavuje východiskovú hodnotu, stĺpec
koeficient predstavuje koeficient splatiteľnosti a v stĺpci „VŠH“ je vypočítaná všeobecná hodnota jednotlivých záväzkov
z obchodného styku :
In te rn é číslo

P artn e r

S a ld o

U p ra v e n ý z o s ta to k

IČ O (číslo )

D á tu m s p la tn o s ti

k o e fic ie n t

30200142

1 246,86

A. R. S. s.r.o.

1 246,86

31560270

20.3.2020

1,00

1 246,86

30200207

1 167,58

A. R. S. s.r.o.

1 167,58

31560270

23.4.2020

1,00

1 167,58

MDS a.s. Považská Bystrica

VŠH
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30200165

630,00

30200195

3 174,60

A Q U A Z O O s. r. o.
Autoservis R A G A
s.r.o.
Autoservis R A G A
s.r.o.
Autoservis R A G A
s.r.o.
Autoservis R A G A
s.r.o.
Autoservis R A G A
s.r.o.
Autoservis R A G A
s.r.o.

30200098

3 241,80

30200107

2 405,52

30200128

2 641,20

30200146

2 166,00

30200164

1 176,60

30200113

2 221,63

C O R E X S E R V IS s.r.o.
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630,00

46601198

5.4.2020

1,00

630,00

3 241,80

50929453

22.2.2020

1,00

3 241,80

2 405,52

50929453

29.2.2020

1,00

2 405,52

2 641,20

50929453

7.3.2020

1,00

2 641,20

2 166,00

50929453

16.3.2020

1,00

2 166,00

1 176,60

50929453

25.3.2020

1,00

1.... 176,60

50929453

9.4.2020

1,00

3 174,60

44523351

13.3.2020

1,00

2 221,63

13.3.2020

1,00

444,49

3 174,60
2 221,63

30200114

444,49

C O R E X S E R V IS s.r.o.

444,49

44523351

30200155

441,37

C O R E X S E R V IS s.r.o.

441,37

30200157

1 817,17

C O R E X S E R V IS s.r.o.

44523351

30.3.2020

1,00

441,37

1 817,17

44523351

31.3.2020

1,00

1 817,17

30200170

175,31

C O R E X S E R V IS s.r.o.

175,31

44523351

14.4.2020

1,00

175,31

30200185

3 925,98

C O R E X S E R V IS s.r.o.

3 925,98

44523351

20.4.2020

1,00

3 925,98

30200137

145,50

G 3 P L U S s.r.o.

145,50

36316202

3.4.2020

1,00

145,50

30200193

72,60

G 3 P L U S s.r.o.

72,60

36316202

6.5.2020

1,00

72,60

30200115

540,00

TransData s.r.o.

540,00

35741236

16.3.2020

1,00

540,00

30200116

600,00

TransData s.r.o.

600,00

35741236

16.3.2020

1,00

600,00

30200125

156,00

TransData s.r.o.

156,00

35741236

18.3.2020

1,00

156,00

30200139

2 421,60

TransData s.r.o.

2 421,60

35741236

24.3.2020

1,00

2 421,60

30200145

138,07

TransData s.r.o.

138,07

35741236

27.3.2020

1,00

138,07

30200172

540,00

TransData s.r.o.

540,00

35741236

15.4.2020

1,00

540,00

30200173

600,00

TransData s.r.o.

600,00

35741236

15.4.2020

1,00

600,00

30200199

156,00

TransData s.r.o.

156,00

35741236

20.4.2020

1,00

156,00

TransData s.r.o.

30200200

75,91

30200183

288,00

30200129
30200130
30200180

432,00

30200181

96,00

30200175

75,91

35741236

29.4.2020

1,00

75,91

36342696

30.4.2020

1,00

254,77

382,15

36759953

16.3.2020

1,00

382,15

84,92

36759953

16.3.2020

1,00

84,92

382,15

FM Consulting s.r.o.

254,77

432,00

Habala s.r.o.

96,00

Habala s.r.o.
Habala s.r.o.

36759953

14.4.2020

1,00

382,15

84,92

36759953

14.4.2020

1,00

84,92

372,00

Habala s.r.o.
Logman - Považan,
akciová spoločnosť

329,08

36300748

23.3.2020

1,00

329,08

30200108

226,80

osobnyudai.sk, s.r.o.

200,63

50528041

15.3.2020

1,00

200,63

30200189

34,97

Slovák Telekom, a.s.

30,94

35763469

17.4.2020

1,00

30,94

30200190

251,07

Slovák Telekom, a.s.

222,10

35763469

17.4.2020

1,00

222,10

30200191

85,47

Slovák Telekom, a.s.

75,61

35763469

17.4.2020

1,00

75,61

30200192

662,98

Slovák Telekom, a.s.

586,48

35763469

17.4.2020

1,00

586,48

30200198

35,76

Slovák Telekom, a.s.

31,63

35763469

17.4.2020

1,00

SPOLU

34 9 8 7,1 8

31,63

34 987,18

Upravený zostatok je prepočítaný z celkovej výšky záväzku, ktorý sa týka celého podniku. Prepočet je podlá počtu
zamestnancov : záväzok / celkový počet zamestnancov * počet zamestnancov časti podniku.
MDS podľa predložených podkladov nemá záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti viac ako 38 dní. Svoje záväzky
voči dodávateľom si plní včas. Vzhľadom na tieto skutočnosti bol koeficient splatiteľnosti stanovený na hodnotu 1,00.

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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¡0,00
Dlhodobé záväzky
1,80
5,52
1,20

3,00
3.60

MDS eviduje dlhodobý záväzok zo sociálneho fondu, koeficient objektivizácie bol stanovený na hodnotu 1,00.

MDS modernizovala aj vozový park a obstarala autobusy formou spotrebných úverov od VÚB Leasing a.s. Spotrebné úvery
boli zaúčtované do dlhodobých záväzkov s členením na krátkodobú a dlhodobú časť. MDS si plní svoje záväzky voči VÚB
Leasing zodpovedne, koeficient splatiteľnosti bol na základe týchto skutočností stanovený na hodnotu 1,00.

1.60
,63

Prehľad východiskových hodnôt ( účtovná hodnota ), koeficientu splatiteľnosti a VŠH podľa jednotlivých položiek záväzkov:

,49

Účtovná hodnota

Položka

,37

Koeficient

VŠH

,17

Dodávatelia

34 987,18

1,00

34 987,18

,31

Rezerva Dovolenka časť podniku

16113,13

1,00

16113,13

,98

Prijaté preddavky

90 676,42

1,00

90 676,42

50

Zamestnanci časť podniku

37 048,40

1,00

37 048,40

,60

Pohľadávky voči zamestnancom SL pasívny zostatok

M

Zúčtovanie SP a ZP časť podniku

Ň

Daň zo závislej činnosti

00

Záväzky zo SF

30

Ostatné - VUB a TB leasing

37_

SPOLU

18,90

18,90

1,00

26 442,07

1,00

5 327,88

1,00

12 751,06

1,00

12 751,06

936 645,10

1,00

936 645,10

1 160 010,14

26 442,07
5 327,88

-

1 160 010,14

)0
W

Východisková hodnota záväzkov

1 160 010 ,1 4 €

>0_

9i

Všeobecná hodnota záväzkov

1 160 010,14 €

7_
5_
32_
5_

C elková výšk a cu d zích zdrojov V Š H c z =

1 160 0 1 0 ,1 4 €

12

i
i
4

2.2.4 V ý p o č e t všeobecn ej hodnoty časti podniku M estská d opravná s p o lo č n o s ť a.s.
P ovažská B ystrica

Všeobecná hodnota časti podniku je rozdielom hodnoty majetku a záväzkov.

V Š H p o = VŠHnm + VŠHom - V Š H c z

VŠHpo =

1 991 079,68 + 153 352,59 - 1 160 010,14 €
V Š H p o = 984 422,13 €

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.

Znalecký posudok č. 019 / 2020
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III.ZÁVER
Úlohou tohoto znaleckého posudku bolo stanovenie všeobecnej hodnoty majetku časti podniku
podnikateľského subjektu Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, Za Orlovským
mostom 300, 017 36 Považská Bystrica, IČO: 36 611 131 v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhl. MS SR č.626/2007, 605/2008 Z. z., 47/2009 Z.
z. a 254/2010 Z. z. k 31.03.2020 pre účely predaja časti podniku;

Položka
D HM
Zásoby
Finančné účty
Pohľadávky
Náklady budúcich období
Aktíva celkom

Účtovná hodnota
1 204 090,51 €

Koeficient

VŠH

podlá príloh

1 991 079,68 €

4 958,08 €

1

7 474,81 €

1

144 322,80 €

4 958,08 €
7 474,81 €

podľa príloh

968,46 €

1

139 951,24 €
968,46 €

1 361 814,66 €

2 144 432,27 €

Krátkodobé záväzky a úvery

-210 613,98 €

1

-210 613,98 €

Dlhodobé záväzky

-949 396,16 €

1

-949 396,16 €

Pasíva celkom

Výsledná hodnota

-1 160 010,14 €

-1 160 010,14 €

201 804,52 €

984 422,13 €

Podrobný výpočet všeobecn ých hodnôt majetku po položkách sa nach ád za v predchádzajúcich kapitolách
znaleckéh o posudku a vo výpočtových tabuľkách v Prílohe č. 3. - 7.

Všeobecná hodnota majetku* podnikateľského subjektu právnickej osoby;
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300
017 36 Považská Bystrica

Slovensko
IČO: 36 611 131
stanovená pre účely predaja časti podniku podľa Vyhlášky MS SR č. 4 9 2 /2 0 0 4 Z. z. je k termínu
ohodnotenia, t. j. k 31.03.2020:

V Š H m = 984 422,13 €
slovom :

D e v ä ťs to o s e m d e s ia tšty ritisíc š ty ris to d va d sa td v a EU R , 13 c e n to v
V še o b e cn á hodnota je pre účel posudku vyjadrená na úrovni bez D PH .

MDS a.s. Považská Bystrica
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Znalecký posudok vypracovali, môžu potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia v zmysle § 17 zákona
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a § 15 vyhlášky MS S R č. 490/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov znalci Znaleckej organizácie PBT, s.r.o. a externí znalci z príslušných znaleckých
odborov.

V Žilin e
dňa: 03.06.2020

Ing. Ivan Brezianský

Ing. Ivan Bre zia nský

štatutárny orgán

osoba zodpovedná za
výkon znaleckej činnosti

'Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota podniku, ktorá je stanovená znaleckým odhadom jeho najpravdepodobnejšej
ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj
predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.

Znalecký posudok č. 0 1 9 / 2020
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IV. PRÍLO HY
Príloha č. 1; Výpisy z obchodného registra

Príloha č. 2; Ekonom ická časť
Účtovná závierka k 31.03.2020
-

Hlavná kniha k 31.3.2020
Zm luva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku M PRV

-

Zostava DHM k 31.03.2020

-

Zostava DrM k 31.03.2020

Príloha č. 3; VŠH DHM a DrM k 31.03.2020
Príloha č. 3.1; VŠH DHM k 31.03.2020
Príloha č. 3.2; VŠH DrM k 31.03.2020

Príloha č. 4; Stanovenie VŠH strojových zariadení

Príloha č. 5; Stanovenie VŠH elektrotechnických zariadení

Príloha č. 6; Stanovenie VŠH dopravných prostriedkov

Príloha č. 7; Stanovenie VŠH bytových zariadení

Príloha č. 8; Objednávka znaleckého posudku

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.

Znalecký posudok č. 0 1 9 / 2020
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Príloha č. 3
VŠH DHM a DrM k 31.03.2020

MDS a.s. Považská Bystrica

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.

Znalecký posudok č. 0 1 9 / 2020

Príloha

č.

3.1
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V Š H DHM k 31.03.2020

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.
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c. 019/ 2020
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V S H DrM k 31.03.2020
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Znalecká o tg jn u jc u
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V. Z N A L E C K Á D O L O Ž K A
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre
odbory a odvetvia:
Odbor:
370000 Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností
Odbor:
390000 Strojárstvo
Odvetvie: 390901 Odhad hodnoty strojových zariadení
Odbor:
510000 Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie: 510101 Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Evidenčné číslo znaleckej organizácie 900 251.
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 019/2020 .

Vyhlásenie podľa ods. 2 § 209 civilného sporového poriadku:
Znalecká organizácia si je vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Znalecká
organizácia pri vypracovaní tohto znaleckého posudku vychádzala z údajov poskytnutých zadávateľom a
údajov získaných z verejných zdrojov. V prípade predloženia nových údajov, ktoré majú vplyv na závery
znaleckého posudku, môže byť vypracované doplnenie znaleckého posudku podľa písm. a) ods. 4 § 18
vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.

;
Ing. Ivan Brezianský
štatutárny orgán

MDS a.s. Považská Bystrica

Ing. Ivan Brezianský
osoba zodpovedná za
výkon znaleckej činnosti

Znalecká organizácia PBT, s.r.o.

- a

Príloha č. 3
k Zm luve o predaji časti podniku

ZOZNAM AKTÍV

Aktíva (vozidlá):

Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evidenčné
číslo

PB315CY
PB308CY
PB317CY
PB790CX
PB263CL
PB450CL
PB207CL
PB571CL
PB595CL
PB035CJ
PB280CG
PB048CA
PB220BX

Typ vozidla

ROŠERO-P First
ROŠERO-P First
ROŠERO-P First
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IVECO BUS Urbanway
IRISBUS Crossway Low Entry
IRISBUS Crossway Low Entry

Dátum
výroby

09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
26.07.2019
18.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
01.12.2015
08.09.2014
04.02.2013
19.10.2011

Dátum
zaradenia

Vek

02.09.2019
02.09.2019
02.09.2019
26.07.2019
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
01.09.2016
01.11.2015
10.03.2014
10.04.2013

0,7
0,7
0,7
0,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,4
5,7
7,2
8,6

Obstarávacia
cena

116 308,14
116 308,13
116 269,35
288 191,99
234 200,75
232 503,00
234 201,00
234 201,00
234 201,00
167 820,11
154 709,77
121 969,37
112 240,53

Vlastníctvo

Poznámka

VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s,
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
VÚB Leasing, a.s.

14.

PB831AZ

IRISBUS Citelis

28.08.2006

08.02.2013

13,7

77 729,39

Predávajúci

15.

PB841AZ

KAROSA B 952 E

28.08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

Všeobecná hodnota
(podľa Znaleckého
posudku}

96 994,01
96 983,53
97 045,38
238 986,09
169 190,14
167 963,66
169110,69
169 329,66
169 190,32
111 741,34
91 273,82
62 479,54
55 003,24
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu
podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§151 md ods. 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu

31 436,41

19 932,41

16.

PB843AZ

KAROSA B 952 E

28.08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

17.

PB846AZ

KAROSA B 952 E

28.08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

18.

PB847AZ

KAROSA B 952 E

28.08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

19.

PB848AZ

KAROSA B 952 E

28.08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151md ods. 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu
podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151md ods. 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu
podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151md ods. 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu
podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151md ods. 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu

19 435,39

19 380,81

19 857,72

18 855,69

20.

PB849AZ

KAROSA B 952 E

28,08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

21.

PB850AZ

KAROSA B 952 E

28.08.2006

08.02.2013

13,7

44 889,58

Predávajúci

22.

PB258DB

IVECO BUS Urbanway

01.07.2020

01.07.2020

0,0

278 900,00

VÚB Leasing, a.s,

23.

PB894DA

IVECO BUS Urbanway

01.07.2020

01.07.2020

0,0

278 900,00

VÚB Leasing, a.s.

24.

PB985DA

IVECO BUS Urbanway

01.07.2020

01.07.2020

0,0

285 700,00

VÚB Leasing, a.s.

Všeobecná hodnota Celkom (podľa Z n a le c k é h o jjo su d k u ^

podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151 md ods. 1 pism.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu
podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151md ods. 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka
záložné právo
zapísané v NCRZp vo
vzťahu k tomuto
autobusu ku Dňu
podpisu zaniklo
zánikom
zabezpečenej
pohľadávky v zmysle
§ 151 md ods, 1 písm.
a) Občianskeho
zákonníka

19 915,17

18 538,05
nebolo predmetom
oceňovania podľa
Znaleckého posudku
nebolo predmetom
oceňovania podľa
Znaleckého posudku
nebolo predmetom
oceňovania podľa
Znaleckého posudku
1 862 643,07

Aktíva (ostatné veci):
Por.č.

1.

Inventárne číslo

00591003-00591030

2.
3.

i4ľ
5.

6.
7.
8.

10.

00591037
00591038
00591042
00591043
00191001

Označenie veci

Strojček EM316
Palubný počítač MIJOLA
Svetelná tabuľa predná (do autobusu)
Mijola EM 126iKWUgadC57-3-S4
Mijola EM 126IKWUqadC57-3-S4
Tlačiareň DCsimplexCD800
Diagnostika IVECO EASY
Palubný počítač VESNA1400303
Palubný počítač VESNA1400304
Komplexný dopravný systém (softvér)

Všeobecná hodnota Celkom (podľa Znaleckého posudku)

| Všeobecná hodnota za všetky Aktíva Celkom (podľa Znaleckého posudku)

Všeobecná hodnota (podľa
Znaleckého posudku)

14 602,49
37,24
183,83
53,88
53,88
439,36
1 232,14
1 392,42
1 392,42
2 449,02
21 836,68

1 884479,75 |

Príloha č. 4
k Zm luve o predaji časti podniku

ZOZNAM PRÁV

Součet z Douhrádzať
IČO (číslo)
31626572
35818913
31321828
31328717
45241465
43954791
31345212
Celkový súčet

Stav k 29.6.2020

Názov Partnera
Danfoss Power Solutions a.s.
TERNO Group k.s.
TESCO STORES SR a.s.
ISPA, spol. s. r. o.
MK SLOVAKIA, s.r.o.

functl
po lehote
nad 60 dní

funct2
v lehote
6 199,99

4 173,56
1 106,64

4 371,56

6 199,99
4 173,56
1 106,64

600,00

600,00
198,00

144,00
10,20

144,00

198,00

MOBILBOARD s.r.o.
ISS Faclllty Services spol. s r.o.

Celkový súčet

30 - 59 dní

754,20

10,20
7 306,63

12 432,39

n r a d á v k y

K 2 9 .G .2 0 2 0

30.04.2020

Uhradené [EUR]
Názov Partnera
Interné číslo Externé číslo Suma spolu [EUR]
6199,99
0 Danfoss Pow er Solutions a.s.
2020900048
2020900048
600
0 ISPA, spol. s. r. o.
14.05.2020 2020900046
2020900046
10,2
0 ISS Facility Services spol. s r.o.
2020900044
14.05.2020 2020900044

31.05.2017

05.06.2017

2017900074

2017900074

198

30.04.2020

30.05.2020

2020900034

2020900034

144

28.02.2017

14.03.2017

2017900026

2017900026

996,67

0 TERNO Group k.s.

30.04.2017

14.05.2017

2017900054

2017900054

1058,96

0 TERNO Group k.s.

31.01.2017

14.02.2017

2017900012

2017900012

1121,26

0 TERNO Group k.s.

31.03.2017

14.04.2017

2017900039

2017900039

996,67

0 TERNO Group k.s.

31.05.2020

30.06.2020

2020900049

2020900049

1106,64

jm v y s ta v e n ia

31.05.2020
30.04.2020

D á t u m sp la tn o sti

15.07.2020

0 M K SLOVAKIA, s.r.o.
0 MOBILBOARD s.r.o.

0 TESCO STORES SR a.s.

fu n ctl

funct2

31626572 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

31.05.2020

5166,66

1033,33 EUR

6199,99

po lehote

30 - 59 dní

32

31328717 Tržby z predaja služieb - nájom, reklama

30.04.2020

500

100 EUR

600

po lehote

nad 60 dní

94

IČO (číslo)

Text

DVDP

Základ DPI- Suma DPH M ena

Douhrádzať

omeškanie

31345212 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

30.04.2020

8,5

1,7 EUR

10,2

po lehote

nad 60 dní

94

45241465 Tržby z predaja služieb - nájom, reklama

27.05.2017

165

33 EUR

198

po lehote

nad 60 dní

1168

43954791 Tržby z predaja služieb - nájom, reklama

30.04.2020

120

24 EUR

144

po lehote

nad 60 dní

78

35818913 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

28.02.2017

830,56

166,11 EUR

996,67

po lehote

nad 60 dní

1251

35818913 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

30.04.2017

882,47

176,49 EUR

1058,96

po lehote

nad 60 dní

1190

35818913 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

31.01.2017

934,38

186,88 EUR

1121,26

po lehote

nad 60 dní

1279

35818913 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

31.03.2017

830,56

166,11 EUR

996,67

po lehote

nad 60 dní

1220

31321828 Tržby z predaja služieb - zmluvná doprava

31.05.2020

922,2

184,44 EUR

1106,64

po lehote

30 - 59 dní

47

Príloha č. S
k Z m lu v e o predaji ča sti po d n iku

ZOZNAM ZÁVÄZKOV
Součet z Douhrádzať

functl

funct2

po lehote
IČO (číslo)

v lehote

Celkový súčet

Názov Partnera

44523351

COREX SERVIS s.r.o.

1 460,76

44 845,89

50929453

Autoservis RAGA s.r.o.

12 248,76

4 034,52

46 306,65
16 283,28

36410870

13 311,07

Žilinská regionálna železnica a.s.

52791777

Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s. r. o.

36017710

KLT AUDIT s.r.o.

35741236

TransData s.r.o.

1 965,04

1 965,04
1 266,79

13 311,07

4 037,75

4 037,75
3 000,00

3 000,00

31560270

A. R. S. s.r.o.

1 266,79

36759953

Habala s.r.o.

779,94

779,94

45667811

RENOT SK, s. r. o.

608,80

608,80

50528041

osobnyudaj.sk, s.r.o.

226,80

226,80

36316202

G3 PLUS s.r.o.

Celkový súčet

Stav k 29.6.2020

35 905,71

108,60

108,60

51 989,01

87 894,72

^.vazky k 29.6.2020
D á tu m p rija tia D á tu m s p la tn o s ti

In te rn é č ís lo

E x te rn é č ís lo

S u m a s p o lu [EUR]

U h r a d e n é | N á z o v P a rtn e ra

19.06.2020

22.06.2020

30200328

200200951

1266,79

18.05.2020

26.05.2020

30200270

202004030

4037,75

0 A. R. S. s.r.o.
0 Advokátska kancelária JUDr. M ich al Krnáč, s.

21.05.2020

26.05.2020

30200273

2020018

4007,16

0 Autoservis R AG A s.r.o.

08.06.2020

07.06.2020

30200317

2020019

4374,6

0 Autoservis R AG A s.r.o.

23.06.2020

13.06.2020

30200348

2020020

3867

0 Autoservis R AG A s.r.o.

23.06.2020

29.06.2020

30200349

2020021

4034,52

0 Autoservis R AG A s.r.o.

16.04.2020

16.07.2020

30200212

2342010061

822,98

0 COREX SERVIS s.r.o.

07.05.2020

04.08.2020

30200246

2342010078

976,2

0 COREX SERVIS s.r.o.

07.05.2020

04.08.2020

30200247

2342010077

487,88

0 COREX SERVIS s.r.o.

07.05.2020

04.08.2020

30200249

2342010076

30992,96

0 COREX SERVIS s.r.o.

18.05.2020

01.06.2020

30200267

2342010087

227,9

0 COREX SERVIS s.r.o.

21.05.2020

17.08.2020

30200274

2342010092

1010,23

0 COREX SERVIS s.r.o.

01.06.2020

12.06.2020

30200295

2342010096

553,06

0 COREX SERVIS s.r.o.

04.06.2020

12.06.2020

30200310

1312010195

679,8

0 COREX SERVIS s.r.o.

04.06.2020

01.09.2020

30200311

2342010098

5686,3

0 COREX SERVIS s.r.o.

19.06.2020

30.06.2020

30200327

2342010109

329,93

0 COREX SERVIS s.r.o.

22.06.2020

18.09.2020

30200345

2342010114

4539,41

0 COREX SERVIS s.r.o.

04.06.2020

02.07.2020

30200308

202000360

108,6

04.06.2020

15.06.2020

30200306

20200688

432

0 Habala s.r.o.

04.06.2020

15.06.2020

30200307

20200689

96

0 Habala s.r.o.

0 G 3 PLUS s.r.o.

08.06.2020

17.06.2020

30200318

20200760

251,94

19.06.2020

01.07.2020

30200329

2020082

3000

0 KLT AUDIT s.r.o.

0 Habala s.r.o.

03.06.2020

15.06.2020

30200304

1020061715

226,8

0 osobnyudaj.sk, s.r.o.

03.06.2020

10.06.2020

30200302

20200631

608,8

0 RENOT SK, s. r. o.

18.05.2020

29.05.2020

30200266

12200388

33,44

0 TransData s.r.o.

21.05.2020

27.05.2020

30200272

11200094

1116

0 TransData s.r.o.

01.06.2020

15.06.2020

30200293

12200433

600

0 TransData s.r.o.

03.06.2020

17.06.2020

30200300

12200479

156

0 TransData s.r.o.

19.06.2020

26.06.2020

30200326

12200488

59,6

0 TransData s.r.o.

02.06.2020

15.06.2020

30200297

202006029

3812,66

0 Žilinská regionálna železnica a.s.

02.06.2020

15.06.2020

30200298

202006031

4039,03

0 Žilinská regionálna železnica a.s.

23.06.2020

25.06.2020

30200331

202005092

3312

0 Žilinská regionálna železnica a.s.

22.06.2020

28.06.2020

30200343

202006065

2147,38

0 Žilinská regionálna železnica a.s.

IČO (číslo) Text

DVDP

Základ DPh Sum a DPH

M ena

Douhrádza

fu n ctl

funct2

om eškanie

31560270 nájom pn eum atík 5/2020

31.05.2020

1055,66

211,13 EUR

1266,79

po lehote

30 - 59 dní

55

52791777 Právne služby

30.04.2020

3367,75

670 EUR

4037,75

po lehote

nad 60 dní

82

50929453 O pravy a udržiavanie

19.05.2020

3339,3

667,86 EUR

4007,16

po lehote

nad 60 dní

82

50929453 O pravy a udržiavanie

27.05.2020

3645,5

729,1 EUR

4374,6

po lehote

nad 60 dní

70

50929453 Oprava PB 848AZ príprava na STK

06.06.2020

3222,5

644,5 EUR

3867

po lehote

nad 60 dn í

64

5 0929453 Opravy a udržiavanie

18.06.2020

3362,1

672,42 EUR

4034,52

po lehote

30 - 59 dní

48

44523351 Opravy a udržiavanie

16.04.2020

685,82

137,16 EUR

822,98

po lehote

30 - 59 dní

31

44523351 O pravy a udržiavanie

30.04.2020

813,5

162,7 EUR

976,2

po lehote

do 30 dn í

12

44523351 Oprava P B 048CA

22.04.2020

406,57

81,31 EUR

487,88

po lehote

do 30 dn í

12

44523351 Stredná oprava PB 831AZ

30.04.2020

25827,47

5165,49 EUR

30992,96

po lehote

do 30 dn í

12

44523351 Adblue, oleje a m ateriál do bušov

18.05.2020

189,92

37,98 EUR

227,9

po lehote

nad 60 d n í

76

44523351 Opravy a udržiavanie

15.05.2020

841,86

168,37 EUR

1010,23

v lehote

44523351 Adblue, oleje a spotreb.m at. d o bušov

29.05.2020

460,88

92,18 EUR

553,06

po lehote

nad 60 dní

65

nad 60 d n í

44523351 Spotreba m ateriálu PB 850AZ

29.05.2020

566,5

113,3 EUR

679,8

po lehote

44523351 O pravy a udržiavanie

29.05.2020

4738,58

947,72 EUR

5686,3

v lehote
po lehote

44523351 m ateriál, oleje a adblue d o bušov

16.06.2020

274,94

54,99 EUR

329,93

44523351 Opravy a udržiavanie

22.06.2020

3782,84

756,57 EUR

4539,41

-1
65
-16
30 - 59 dní

v lehote

47
-33

36316202 Preprava peňaž.hotovosti

31.05.2020

90,5

18,1 EUR

108,6

po lehote

30 - 59 dn í

36759953 Služby BOZP a PO

31.05.2020

360

72 EUR

432

po lehote

nad 60 dní

62

36759953 Služby odpad, a vod.hospod.

31.05.2020

80

16 EUR

96

po lehote

nad 60 dn í

62

36759953 kontrola hasiacich prístrojov

31.05.2020

209,95

41,99 EUR

251,94

po lehote

nad 60 dn í

60

36017710 2.etapa závereč.audit r.2019

12.06.2020

2500

500 EUR

3000

po lehote

3 0 - 5 9 dní

46

50528041 výkon zodpovednej osoby 6/2020

01.06.2020

189

37,8 EUR

226,8

po lehote

nad 60 dn í

62

45667811 k an ceľ po tre by a to n ery

27.05.2020

507,33

101,47 EUR

608,8

po lehote

nad 60 dn í

67

35741236 dopravné zúčtovanie 4/2020

30.04.2020

27,87

5,57 EUR

33,44

po lehote

nad 60 dní

79

35741236 držiaky LED zástavkových tabúľ (projekt)

29.04.2020

930

186 EUR

1116

po lehote

nad 60 dn í

81

35741236 riadenie dopravy a helpdesk

31.05.2020

500

100 EUR

600

po lehote

nad 60 dn í

62

35741236 Služby predaja CL cez internet

31.05.2020

130

26 EUR

156

po lehote

nad 60 dn í

60

35741236 doprav.zúčtovanie 5/2020

31.05.2020

49,67

9,93 EUR

59,6

po lehote

30 - 59 dní

51

45

36410870 nájom areál 9/2020

01.06.2020

3177,22

635,44 EUR

3812,66

po lehote

nad 60 dní

62

36410870 ekonom ické služby 6/2020

01.06.2020

3365,86

673,17 EUR

4039,03

po lehote

nad 60 dní

62

36410870 dezinfekcia autobusov 4-5/2020

31.05.2020

2760

552 EUR

3312

po lehote

3 0 - 5 9 dní

52

36410870 energie areál 5/2020

18.06.2020

1789,48

357,9 EUR

2147,38

po lehote

30 - 59 d n í

49

Príloha č. 6A
k Z m lu ve o predaji časti podniku

ZOZNAM PREVÁDZKOVÝCH ZM LÚV A

Prevádzkové zmluvy A (všeobecne):
Por.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Druhá zmluvná strana

Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
A.R.S. spol. s. r. o.
A.R.S. spol. s. r. o.
A.R.S. spol. s. r. o.
A.R.S. spol. s. r. o.
COREX SERVIS, s.r.o.
COREX SERVIS, s.r.o.

Názov zmluvy

Číslo zmluvy

Zmluva o sprístupnení čerpacej stanice
pre účely čerpania PHM do motorových
vozidiel
Zmluva o poskytovaní služieb umývacej
stanice
Zmluva o nájme nebytových priestorov

12/2007/Náj

Dátum uzavretia
zmluvy

16.07.2020

sprístupnenie čerpacej stanice na čerpanie motorovej nafty

31.12.2019

poskytovanie umývacích služieb
nájom administratívnych a spoločných priestorov, nocovne, skladu, parkovísk
pre autobusy a parkovísk pre OMV

28.08.2007

Dodatok č. 1

28.12.2007

Dodatok č. 2

06.02,2008

Dodatok č. 3

11.12.2008

Dodatok č. 4

01.02.2009

Dodatok č. 5

04.06.2012

Dodatok č. 6

03.05.2013

Dodatok č. 7

14.04.2014

Dodatok č. 8
Zmluva o používaní pneumatík na
základe najazdených kilometrov
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3
Zmluva o dielo
Dodatok č. 1/2016

31.12.2019

1/09

Predmet zmluvy

01.09.2006
31.08.2011
30.08.2016
28.07.2017
01.01.2009
nedatovaný

odber nových a protektorovaných pneumatík vrátane servisu

servis autobusov vrátane dodávky náhradných dielov

18.
19.

COREX SERVIS, s.r.o.
COREX SERVIS, s.r.o.

20.
21.
22.
23.

Sauer - Danfoss, a.s.
DNV GL Business
assurance Slovakia s.r.o.
G3 Plus, s.r.o.
G3 Plus, s.r.o.

24.

INPROP, s.r.o.

25.
26.

See & Go, s.r.o.
See & Go, s.r.o.

27.
28.
29.

See & Go, s.r.o.
TESCO STORES, a.s.
TransData, s.r.o.

30.

TransData, s.r.o.

31.

TransData, s.r.o.

32.

TransData, s.r.o.

33.

TransData, s.r.o.

34.

TransData, s.r.o.

Dodatok č. 1
Dodatok č. 3
Zmluva o službách v oblasti
zabezpečenia autobusovej prepravy
zamestnancov spoločnosti Sauer Danfoss, a.s., prevádzka Považská
Bystrica
Zmluva o certifikácii manažérskeho
systému
Zmluva o ochrane majetku pri preprave
Dodatok č. 1
Zmluva o využívaní dát cestovných
poriadkov
Zmluva o dodávke, inštalácii a
prevádzke bezplatného pripojenia na
internet (WI-FI)
Dodatok č. 1
Zmluva o dodávke, inštalácii a
prevádzke bezplatného pripojenia na
internet (WI-FI)
Zmluva o službách
Zmluva o akceptácii čipových kariet
Zmluva o zabezpečení zúčtovania
platieb z čipových kariet účastníkov
systému zúčtovania
Zmluva o prevádzke, údržbe a
softvérovej podpore dispečerského
informačného systému a Licenčná
zmluva
Zmluva o dodávke čipových kariér a
inicializáciii dopravnej aplikácie
Zmluva o softvérovej podpore pre
osobnú dopravu a Licenčná zmluva
Zmluva o poskytnutí a zverejnení dát
držiteľa dopravnej karty v aplikácii Ubian

26.12.2016
25.12.2019

01.09.2012

zabezpečovanie zmluvnej dopravy

03.12.2019
13.09.2012
01.01.2019

certifikácia manažérskeho systému
ochrana finančnej hotovosti pri preprave

14.01.2019

poskytovanie dát do CIS CP

31.03.2018
01.04.2016

dodávka, inštalácia a prevádzka wl-fi v autobusoch MHD

01.04.2018
01.08.2010
12.06.2017

zmluvná preprava osôb linkami MHD
používanie čipových kariet v autobusoch MHD

12.06.2017

spracovanie platieb vykonaných v elektronických pokladniciach
prostredníctvom čipových kariet

01.04.2019

prevádzka a údržba dispečerského informačného systému

01.04.2019

dodávka čipových kariet používaných v autobusoch MHD
technická podpora pre SW a HW vybavenie využívané v súvislosti s výkonom
dopravných služieb
spolupráca pri využívaní elektronických dát v autobusovej doprave pre účely
poskytovania Informácií cestujúcej verejnosti

01.04.2019

Prevádzkové zmluvy A (týkajúce sa autobusov):

Por.č.

Druhá zmluvná
strana

35.
36.

VÚB Leasinq, a,s.
VUB Leasinq, a.s.

37.

VÚB Leasinq, a.s.

38.
39.

VÚB Leasinq, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

40.

VÚB Leasinq, a.s.

41.
42.

VÚB Leasinq, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

43.
44.
45.

VÚB Leasing, a.s.
VUB Leasing, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

46.
47.
48.

VÚB Leasing, a,s.
VUB Leasinq, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

49.
50.
51.
52.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
VUB Leasinq, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

53.
54.
55.
56.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
VUB Leasinq, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

57.
58.
59.
60.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
VUB Leasinq, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

61.

VÚB Leasinq, a.s.

Evidenčné číslo
autobusu

PB 315 CY

PB 308 CY

PB 317 CY

PB 790 CX

PB 263 CL

PB 450 CL

PB 207 CL

PB 571 CL

Názov zmluvy

Číslo zmluvy

Dátum
uzavretia
zmluvy

Typ autobusu

midibus Iveco Daily
ROŠERO-P First

Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva

LZL/19/10342
DOT/20/04395

28.08.2019
30.06.2020

ZPS/19/10342

28.08.2019

Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva

LZL/19/10343
DOT/20/04394

28.08.2019
30.06.2020

ZPS/19/10343

28.08.2019

LZL/19/10344
DOT/20/04388

28.08.2019
30.06.2020

ZPS/19/10344
LZL/19/10311
DOT/20/04396

28.08.2019
19.07.2019
30.06.2020

Iveco Urbanway

ZPS/19/10311
LZL/17/10090
DOT/20/04397

19.07.2019
05.04.2017
30.06.2020

Iveco Urbanway

ZPS/17/10090
25/01/17
LZL/17/10086
DOT/20/04401

05.04.2017
01.02.2017
05.04.2017
30.06.2020

ZPS/17/10086
25/01/17
LZL/17/10087
DOT/20/04400

05.04.2017
01.02.2017
05.04.2017
30.06.2020

ZPS/17/10087
25/01/17
LZL/17/10089
DOT/20/04398

05.04.2017
01.02.2017
05.04.2017
30.06.2020

ZPS/17/10089

05.04.2017

Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva

midibus Iveco Daily
ROŠERO-P First

midibus Iveco Daily
ROŠERO-P First

Iveco Urbanway

Iveco Urbanway

Iveco Urbanway

Č. zápisu záložného práva v NCRZp

62.
63.
64.

COREX, s.r.o.
VUB Leasing, a.s.
VUB Leasinq, a.s.

65.
66.
67.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
VUB Leasinq, a.s.

68.
69.
70.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
VUB Leasinq, a,s.

71.
72.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.

73.

VÚB Leasinq, a.s.

74.
75.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.

76.

VÚB Leasinq, a.s.

77.
78.
79.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
COREX, s.r.o.

PB 595 CL

PB 035 CJ

PB 280 CG

PB 048 CA

PB 220 BX

Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Dodatok k Zmluve o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva

25/01/17
LZL/17/10088
DOT/20/04399

05.04.2017
30.06.2020

ZPS/17/10088
25/01/17
LZL/16/10168

05.04.2017
01,02.2017
15.07.2016

ZPS/16/10168
11/07/16
LZL/15/10224

15.07.2016
27.10.2015

ZPS/15/10224
20/10/15

27.10.2015
12.10.2015

Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva

LZL/14/30013

07.03.2014

ZPS/14/30013
1/2/2014

07.03.2014
04.03.2014

LZL713/30002

10.04.2013

ZPS/13/30002
1/3/2013
71060186

10.04.2013

Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva

01.02.2017

01.09.2006

Iveco Urbanway

Iveco Urbanway

Iveco Urbanway

IRISBUS Crossway Low
Entry

IRISBUS Crossway Low
Entry

IRISBUS Citelis
17219/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle § 151 md ods. 1 pism. a)
Občianskeho zákonníka

PB 831 AZ

80.
81.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Kúpna zmluva

Tatra-Leasinq, s.r.o.
COREX, s.r.o.

71060186
71060177

01.09.2006
01.09.2006

KAROSA B 952 E
17210/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle § 151md ods. 1 písm. a)
Občianskeho zákonníka

PB 841 AZ

82.
83.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Kúpna zmluva

Tatra-Leasinq, s.r.o.
COREX, s.r.o.

71060177
71060174

01.09.2006
01.09.2006

PB 843 AZ
84.

Tatra-Leasinq, s.r.o.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku

71060174

01.09.2006

KAROSA B 952 E
17207/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle § 151md ods. 1 písm. a)

í l

Občianskeho zákonníka
85.

Kúpna zmluva

COREX, s.r.o.

71060175

01.09.2006

KAROSA B 952 E
17208/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle §151 md ods. 1 písm. a)
Občianskeho zákonníka

PB 846 AZ

86.
87.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Kúpna zmluva

Tatra-Leasinq, s.r.o.
COREX, s.r.o.

71060175
71060171

01.09.2006
01.09.2006

KAROSA B 952 E
17201/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle § 151md ods. 1 písm. a)
Občianskeho zákonníka

PB 847 AZ

88.
89.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Kúpna zmluva

Tatra-Leasinq, s.r.o.
COREX, s.r.o.

71060171
71060178

01.09.2006
01.09.2006

KAROSA B 952 E
17212/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle § 151md ods. 1 písm. a)
Občianskeho zákonníka

PB 848 AZ

90.
91.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Kúpna zmluva

Tatra-Leasinq, s.r.o.
COREX, s.r.o.

71060178
71060165

01.09.2006
01.09.2006

KAROSA B 952 E
17195/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle § 151md ods. 1 písm. a)
Občianskeho zákonníka

PB 849 AZ

92.
93.

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Kúpna zmluva

Tatra-Leasinq, s.r.o.
COREX, s.r.o.

71060165
71060167

01.09.2006
01.09.2006

KAROSA B 952 E
17197/2006
hoci je predmetné záložné právo zapísané
v NCRZp pod vyššie uvedeným číslom zápisu,
ku Dňu podpisu zaniklo zánikom zabezpečenej
pohľadávky v zmysle §151 md ods. 1 písm. a)
Občianskeho zákonníka

PB 850 AZ

94.
95.

Tatra-Leasinq, s.r.o.
VUB Leasinq, a.s.

96.
97.
98.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.
VUB Leasinq, a.s.

99.
100.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.

PB 258 DB

PB 894 DA

Zmluva o záložnom práve k
hnuteľnému majetku
Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva
Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva

71060167
LZL/20/10188

01.09.2006
01.07.2020

Iveco Urbanway Tector 7

ZPS/20/10188
01/06/20
LZL/20/10187

01.07.2020
30.06.2020
01.07.2020

Iveco Urbanway Tector 7

ZPS/20/10187
01/06/20

01.07.2020
30.06.2020

101.

VUB Leasinq, a.s.

102.
103.

VÚB Leasinq, a.s.
COREX, s.r.o.

PB 985 DA

Zmluva o úvere
Zmluva o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva
Kúpna zmluva

LZL/20/10189

01.07.2020

ZPS/20/10189
01/06/20

01.07.2020
30.06.2020

Iveco Urbanway Tector 7

Príloha č. 6B
k Zm lu ve o predaji časti podniku

ZOZNAM PREVÁDZKOVÝCH ZMLÚV B

Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Druhá zmluvná strana

Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
Žilinská regionálna
železnica, a.s.
G3 Plus, s.r.o.

Názov zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb

Číslo zmluvy

1/2008/ZOS

Dátum uzavretia
zmluvy

01.01.2008

Dodatok č. 1

06.02.2008

Dodatok č. 1/2014

15.04.2014

Dodatok č. 3
Zmluva o ochrane majetku a osôb

31.12.2019
13.09.2012

^^redm et_zm luv^ _

ekonomika, personálne, mzdové, BOZP, IT služby, skladové hospodárstvo,
stravovanie

strážna služba (majetku a osôb)

Príloha č. 7
k Z m lu ve o p red aji ča sti p od n iku

ZOZNAM ZAM ESTNANCOV

Vodiči:
| Por.č.
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Meno Zamestnanca

Boško Igor
Boško Jozef
Boško Peter
Búšik Jozef
Cárach Miroslav
Cimbálik Jozef
Cakajda Jozef
Domanlcký Milan
Fusko Ivan
Gajdičiar Jaroslav
Gardian Ján
Harvánek Jaroslav
Havlar Ján
Hoferlca Jaroslav
Ing.Jadroň Tomáš
Jurkech Miroslav
Kaprálik Jozef
Kohút Ľuboš
Kostelanský Jaroslav
Kostelanský Marian
Kostelanský Miloš
Kvaššay Patrik
Lefík Martin
Maliar Marián
Masarik Jozef
Matejčíková Anna
Meliš Vladimír
Michálek Miroslav
Ondrušek Michal
Pastucha Bohumil
Paulec Ľuboš
Poprotskyl Volodymyr
Ragula Martin
Sekereš Milan
Slaninka Dušan
Stála Ladislav
Stoklásek Milan
Škrabák Jozef
Tamášl Ján
Valient Pavol
Zigo Jozef

THP pracovníci:
Meno Zamestnanca

Por.č.

42.
43.
44.

Cm elo Radovan
Dzurjaníková Daniela
Ing. Lieskovská M ichaela

Pracovná pozícia
Vedúci dopravy
A TP, pokladník, Informátor
Dopravno-admlnlstratlvny pracovník

Príloha č. 8A
k Z m lu ve o predaji časti po dn iku

Z Á K L A D N É V Y H L Á S E N IA P R E D Á V A JÚ C E H O

Predávajúci podpisom Zm luvy Kupujúcem u ručí, vyhlasuje, potvrdzuje a tam kde je to
aplikovateľné sa zaväzuje, že ku Dňu podpisu sú a následne ku Dňu účinnosti budú
pravdivými, správnym i a nezavádzajúcim i všetky nasledovné skutočnosti a vyhlásenia
Predávajúceho:
1.

Oprávnenie Predávajúceho

1.1.

Predávajúci je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.
Uzavretie a plnenie tejto Zmluvy Predávajúcim nebude m ať za následok porušenie žiadnej
povinnosti, záväzku, zmluvy, dohody, právneho predpisu či iného právne záväzného
dokumentu a/alebo (písomného, ústneho, konkludentného či iného) dojednania vzťahujúceho
sa na Predávajúceho. S výnimkou ako je výslovne uvedené v tejto Zmluve a s výnimkou
prípadov, o ktorých bol Kupujúci pred uzavretím tejto Zm luvy písomne informovaný, uzavretie
a plnenie tejto Zm luvy nebude m ať za následok (i) vznik práva/oprávnenia žiadnej tretej osoby
ukončiť zmluvu, dohodu alebo iný právny úkon dojednaný medzi treťou osobou a
Predávajúcim; (ii) neoprávni tretiu osobu na zastavenie poskytovania plnenia voči
Predávajúcemu; (iii) nezaviaže Predávajúceho na plnenie akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek
tretej osobe; ani (iv) nijakým spôsobom nezaťaží m ajetok Časti podniku a nezníži tým jej
hodnotu.

1.2.

S výnimkou ako je výslovne uvedené v Zmluve, v súvislosti s podpísaním a plnením Zmluvy
sa nevyžaduje od Predávajúceho získanie (i) žiadneho ďalšieho (interného) súhlasu,
schválenia, registrácie, oprávnenia alebo povolenia orgánov Predávajúceho, ktoré nie sú
uvedené v tejto Zmluve, ani (ii) žiadne ďalšie súhlasy, schválenia, registrácie, oprávnenia
alebo povolenia žiadnych tretích strán (vrátane akýchkoľvek orgánov verejnej moci), a pokiaľ
áno, takéto súhlasné prejavy boli riadne a platne vykonané.

1.3.

Táto Zmluva bude pre Predávajúceho predstavovať
vymáhateľný v súlade s inými podmienkami.

1.4.

Predávajúci nemá vedom osť o tom, že by uzavretím a implementáciou tejto Zmluvy porušil
svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy o NFP.

2.

Postavenie Predávajúceho

2.1.

Predávajúci nie je v úpadku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR"), a úpadok Predávajúcemu
ani nehrozí, pričom uzavretím Zmluvy nedochádza a nedôjde k uskutočneniu odporovateľného
právneho úkonu v zmysle príslušných ustanovení ZKR.

2.2.

Ku Dňu podpisu nemá Predávajúci vedom osť o žiadnych skutočnostiach, na základe ktorých
by mohla byť kedykoľvek v budúcnosti úspešne spochybňovaná existencia vlastníckeho práva
Predávajúceho k Časti podniku a/alebo prevod Časti podniku na Kupujúceho podľa Zmluvy.

2.3.

Predávajúci vyhlasuje, že (i) zo strany Predávajúceho nebol podaný na žiadny súd návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok Predávajúceho spoločnosti alebo na povolenie
reštrukturalizácie Predávajúceho, (ii) podľa jeho vedom ostí pred žiadnym súdom neprebieha
konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Predávajúceho a žiadny súd
nerozhodol o povolení reštrukturalizácie Predávajúceho a ani nezastavil konkurzné konanie na
Predávajúceho pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz na m ajetok Predávajúceho, (iv)
podľa jeho vedom ostí Predávajúcemu nehrozí žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného
konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie
reštrukturalizácie, (v) podľa jeho vedom ostí nie je proti Predávajúcem u vedená exekúcia či

právoplatný

a účinný

záväzok

Strana | 1

výkon rozhodnutí, a (vi) Predávajúci nerozhodol, ani žiadny súd nerozhodol, o zrušení a
likvidácii Predávajúceho.
2.4.

Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie ani nebolo iniciované
k akejkoľvek form e zmeny právnej formy Predávajúceho.

žiadne

konanie

2.5.

S výnimkou toho, čo je uvedené v Zmluve a jej prílohách, Predávajúci nemá vo vzťahu k Časti
podniku dlhy (vrátane dlhov z titulu zálohových platieb) po splatnosti viac než tridsiatich (30)
kalendárnych dní.

2.6.

Predávajúci nevydal žiadne dlhopisy či iné obdobné
podniku.

3.

Korporátny stav

3.1.

Predávajúci je platne založená, existujúca a náležíte registrovaná spoločnosť podľa
slovenských právnych predpisov, nie sú dané dôvody neplatnosti Predávajúceho,
a Predávajúci má úplné oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike,
ktorá sa týka Časti podniku tak, ako je táto podnikateľskú činnosť a tomu zodpovedajúce
oprávnenia na podnikanie zapísaná v obchodnom registri, do ktorého je Predávajúci zapísaný,
a to v časti predmetu podnikania Predávajúceho (ďalej len „Podnikanie").

3.2.

Informácie ohľadne Predávajúceho uvedené v Zmluve sú pravdivé, správne, nie sú
zavádzajúce a nevzťahuje sa na ne žiadna zmena, o ktorej by Kupujúci nebol Predávajúcim
písomne informovaný.

4.

Podnikanie, záväzky a účtovníctvo

4.1.

Predávajúci podľa svojho najlepšieho vedomia Predávajúceho nijakým spôsobom neporušil
žiadne z rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktoré sa vzťahujú na Podnikanie a upravujú
Podnikanie, ani žiaden iný z právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorý stanovuje priamo
alebo nepriamo akékoľvek povinnosti Predávajúcemu a/alebo jej orgánom, za porušenie
ktorých by Predávajúcemu hrozila sankcia alebo pokuta. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že
Predávajúci
vždy
vykonával
a vykonáva
svoje
Podnikanie
a všetku
svoju
podnikateľskú, obchodnú, prípadne inú činnosť na základe platných a účinných povolení,
oprávnení a rozhodnutí vyžadovaných na vykonávanie Podnikania.

4.2.

Predávajúci vyhlasuje potvrdzuje, že Predávajúci disponuje vo vzťahu k Časti podniku
všetkými Povoleniami. Všetky Povolenia týkajúce sa Časti podniku sú platné a účinné.
Predávajúci pri svojom Podnikaní podľa svojej vedom osti neporušil žiadne z Povolení
týkajúcich sa Časti podniku a vždy postupoval a postupuje v súlade s Povoleniami týkajúcimi
sa Časti podniku. Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedom ostí neexistujú žiadne porušenia,
okolnosti alebo iné dôvody, ktoré by mohli viesť k zrušeniu, odvolaniu, strate platnosti a/alebo
účinnosti alebo k akejkoľvek negatívnej (z pohľadu Predávajúceho) zm ene ktoréhokoľvek z
Povolení, týkajúcich sa Časti podniku. Predávajúci vyhlasuje, že Predávajúci neobdržal žiadne
oznámenie ani inú komunikáciu, podľa ktorej Predávajúci porušil ktorékoľvek z Povolení
týkajúcich sa Časti podniku.

4.3.

Predávajúci vyhlasuje, že:

inštrumenty vzťahujúce

smerujúce

sa k Časti

4.3.1.

s výnimkou toho, čo je riadne vedené v účtovníctve Predávajúceho vo vzťahu k Časti
podniku, Predávajúci nie je dlžníkom a ani nemá žiadne iné záväzky voči akejkoľvek
tretej osobe, a to bez ohľadu na to, či sú tieto záväzky súčasné alebo budúce, splatné
alebo nesplatné, peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame (napr. úvery,
pôžičky, ručiteľské záväzky, zo záložných práv, pristúpenie k dlhu alebo k záväzku,
a pod.), súvahové (v účtovnej evidencii zrejmé) alebo podsúvahové (v účtovnej
evidencii neuvedené), vyplývajúce z individuálne alebo všeobecne záväzných
právnych noriem a aktov a to bez ohľadu na skutočnosť, že bol dotknutý právny akt
prijatý na území Slovenskej republiky alebo iného štátu, právnych úkonov (zmlúv,
zmeniek, pod.), z protiprávneho konania, zo spôsobenej škody, z bezdôvodného
obohatenia alebo z iných skutočností;

4.3.2.

Predávajúci neuskutočnil žiadny krok s úmyslom pozastaviť platby alebo neuhradiť
splatné pohľadávky veriteľov;
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4.3.3.

všetky povinne vedené záznamy, účtovné knihy a iné záznam y Predávajúceho
týkajúce sa Časti podniku, vrátane daňových priznaní a daňových výkazov, ktorých
vedenie vyžadujú príslušné právne predpisy, najmä na úseku daní a účtovníctva
(ďalej len „Finančná dokumentácia"), sú podľa vedom ostí Predávajúceho
aktuálne a boli vedené v súlade so všetkým i príslušnými právnymi predpismi a
príslušnými všeobecne akceptovanými účtovnými zásadam i a metódami na riadnom
a dôslednom základe, zahŕňajú úplné a presné záznam y všetkých informácií, ktorých
zaznam enanie sa vyžaduje a plne a verne vo všetkých významných ohľadoch
zobrazujú skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania časti podniku,
výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky, pričom Predávajúci podľa najlepšieho
vedomia Predávajúceho nebol stranou a ani sa nezúčastnil žiadnej transakcie, ktorá
by mohla byť zo strany príslušných správcov dane vyhodnotená ako vyhýbanie sa
daniam alebo krátenie daní. Finančná dokum entácia a účtovné dokumenty
Predávajúci spoločností majú vo vzťahu k Časti podniku príslušnými zákonmi
požadované náležitosti, pričom Finančná dokum entácia je podložená relevantnými
dokladmi;

4 . 3 .4 .

Predávajúci sa vo vzťahu k Časti podniku nezaviazal na žiadne bezodplatné alebo
výške odplaty nezodpovedajúce poskytnutie akýchkoľvek finančných prostriedkov,
služieb, majetku a/alebo iných hmotných výhod (napr. darov, dotácií, príspevkov na
charitu a pod.) s tým, že pokiaľ došlo k odplatném u poskytnutiu finančných
prostriedkov, služieb, majetku a/alebo iných hmotných výhod, došlo k nemu za
obvyklých
obchodných
podmienok
a so
súhlasom
príslušných
orgánov
Predávajúceho (pokiaľ boli takéto súhlasy v zm ysle aplikovateľných právnych
predpisov vyžadované);

4 .3.5.

Predávajúci dodržiava vo vzťahu k Časti podniku všetky zásady archivácie účtovných
a obdobných záznam ov v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi;

4.3.6.

Predávajúci nie je vo vzťahu k Časti podniku zm enkovým dlžníkom ani avalistom, ani
nepodpísal žiadnu zmenku, ani inak nezaistil akýkoľvek svoj dlh či dlh tretej osoby;

4.3.7.

S výnimkou toho, čo je uvedené v tejto Zmluve, Predávajúci nie je povinný
v súvislosti s transakciami a/alebo v dôsledku transakcií podľa tejto Zmluvy
poskytnúť žiadne platby a/alebo iné plnenia (finančného či iného charakteru), za
splnenie ktorých by mal zodpovedať Kupujúci.

5.

Zm luvné vzťahy

5.1.

Predávajúci vyhlasuje, že v súvislosti s prevodom Časti podniku sa Kupujúci stane zmluvnou
stranou iba a výlučne tých zmlúv kumulatívna hodnota plnenia ktorých je minimálne 5.000,Eur, ktorých výpočet je uvedený v prílohách k Zmluve s tým, že žiadne iné platné a doposiaľ
nesplnené zmluvy, kumulatívna hodnota plnenia ktorých je minim álne 5.000,- Eur, Predávajúci
neuzavrel.

5.2.

Predávajúci nemá vedomosť, že by ktorákoľvek zmluva, ktorú Predávajúci uzatvoril v súvislosti
s Časťou podniku, resp. ktorej jednou zo zmluvných strán je Predávajúci v súvislosti s Časťou
podniku, nebola riadne, platne a účinne uzatvorená a podpísaná osobam i oprávneným i konať
v mene zm luvných partnerov Predávajúceho na jednej strane a osobam i oprávneným i konať
za Predávajúceho na druhej strane.

5.3.

Predávajúci vyhlasuje, že uzavretím a implementáciou žiadneho zm luvného vzťahu, ktorého
je Predávajúci zmluvnou stranou v súvislosti s Časťou podniku, nedošlo podľa jeho najlepších
vedom ostí k vykonaniu právneho úkonu, ktorý by mohol byť odporovateľný v zmysle
príslušných ustanovení ZKR.

6.

Pracovno-právne vzťahy

6.1.

Predávajúci vyhlasuje že Predávajúci neeviduje žiadne záväzky voči svojim zamestnancom,
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov ktorých sú súčasťou prevodu Časti podniku,
po lehote splatnosti, pričom si riadne a včas plní všetky povinnosti vyplývajúce Predávajúcemu
z právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného a sociálneho poistenia týchto zamestnancov.
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6.2.

Ku Dňu účinnosti tvoria personálny substrát Časti podniku výlučne zamestnanci, ktorých
zoznam je uvedený v Prílohe č. 7 Zmluvy. Uzavretím ani plnením Zm luvy nedôjde k prevodu
inej činnosti zam estnávateľa alebo k prevodu iných úloh zam estnávateľa alebo ich časti s
výnimkou činnosti a úloh zamestnávateľa viažucej sa k prevádzke Časti podniku vykonávanej
zamestnancami, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 7 Zmluvy.

7.

Majetok Spoločnosti

7.1.

Ak z tejto Zmluvy a jej príloh nevyplýva niečo iné, Predávajúci potvrdzuje (i) že Predávajúci je
oprávneným a nespochybniteľným vlastníkom, resp. užívateľom všetkého majetku tvoriaceho
Časť podniku a (ii) že tento majetok nie je zaťažený žiadnymi Vadami, okrem ak takéto
skutočnosti vyplývajú z verejne dostupných informácií, alebo z príloh tejto Zmluvy.

7.2.

Predávajúci vyhlasuje, že neexistuje žiaden záväzok Predávajúceho vyplývajúci zo zmluvy,
ktorou je Predávajúci viazaný, ktorý by bránil užívaniu majetku tvoriaceho Časť podniku na
Podnikanie.

7.3.

Na majetok tvoriaci Časť podniku
reštitučný nárok.

7.4.

Autobusy tvoriace Aktíva sú riadne poistené.

S.

Duševné a priem yselné vlastníctvo

8.1.

Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomia Predávajúci neporušuje v súvislosti
s prevádzkou Časti podniku žiadne predpisy vzťahujúce sa na ochranu duševného
a priemyselného vlastníctva tretích osôb. Predávajúci neobdržal žiadne oznámenie/obvinenie,
že porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek tretej osoby.

8.2.

Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomia Predávajúci nevyužíva v súvislosti s prevádzkou
Časti podniku žiadne registrované, či neregistrované patenty, priemyselné a/alebo úžitkové
vzory, dizajny, autorské práva, ani iné práva duševného, či priemyselného vlastníctva, ktoré
by patrili inej osobe, ako Predávajúcemu.

9.

Dáta a registre

9.1.

Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomia Predávajúci v súvislostis prevádzkou
Časti
podniku dodržiava všetky právne predpisy, týkajúce sa ochrany a spracovania osobných
údajov a neboli mu uložené žiadne pokuty za nedodržanie takýchto právnych predpisov.

10.

Súdne spory a Správne konania

10.1.

Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomia nie je účastníkom žiadneho súdneho sporu,
rozhodcovského, arbitrážneho ani obdobného konania iniciovaného voči Predávajúcemu
a týkajúceho sa Časti podniku, na základe ktorého by mohla byť Predávajúcemu uložená
povinnosť na plnenie peňažného a/alebo nepeňažného charakteru, ani účastníkom žiadneho
iného správneho alebo obdobného konania iniciovaného voči Predávajúcemu z titulu
porušenia, nedodržania či nesplnenia akéhokoľvek individuálneho či všeobecne záväzného
právneho aktu, za ktoré (toto porušenie, nedodržanie či nesplnenie) by Predávajúcemu mohla
byť uložená peňažná sankcia alebo sankcia spočívajúca v akom koľvek obm edzení Podnikania
(ďalej len „Konanie proti Spoločnosti") a Predávajúci nemá vedom osť o žiadnych právne
relevantných dôvodoch, pre ktoré by mohla akákoľvek tretia osoba podať žalobu/návrh na
začatie akéhokoľvek Konania proti Spoločnosti.

11.

Poskytnuté inform ácie

11.1.

Všetky poskytnuté dokum enty ainformácie, tak ako ich Predávajúci poskytolKupujúcemu pred
Dňom podpisu boli ku dňu ich poskytnutia v podstatných ohľadoch aktuálne, pravdivé
a správne.

12.

Sankcie

12.1.

Predávajúcemu neboli príslušnými inštitúciami, úradmi a autoritam i uložené žiadne pokuty,
sankcie, opatrenia na nápravu ani iné postihy za porušenie akýchkoľvek právnych predpisov
a Povolení, ktoré by ku Dňu účinnosti neboli uhradené.

nebol podľa vedomia Predávajúceho vznesený žiaden
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13.

Zdanenie

13.1.

Všetky čiastky, ktoré mali byť zaplatené akýmkoľvek orgánom verejnej správy, orgánom
dozoru, daňovým úradom alebo iným orgánom, spoločnostiam a iným osobám vo vzťahu
ku všetkým daniam, poplatkom a iným platbám, na ktorých úhradu je Predávajúci vo vzťahu
k Časti podniku povinný na základe právnych predpisov (zahŕňajúce najmä akékoľvek dane a
poplatky), ktoré:
13.1.1.

mali
byť
uhradené
zaplatené/uhradené; a

Predávajúcim,

boli

riadne

a včas

Predávajúcim

13.1.2.

vznikli v súvislosti s Podnikaním do Dňa účinnosti a nie sú splatné pred Dňom
účinnosti,

boli riadne zaúčtované.
13.2.

Predávajúci náležíte a v zákonom ustanovených lehotách podal všetky daňové priznania,
všetky oznámenia a poskytol všetky ostatné vyžadované inform ácie všetkým príslušným
daňovým úradom alebo inému príslušnému orgánu a viedol všetky záznamy, ktorých vedenie
je vyžadované pre daňové účely; všetky takéto informácie boli podľa vedom osti Predávajúceho
ku dňu ich poskytnutia pravdivé a správne vo všetkých podstatných ohľadoch a všetky takéto
daňové priznania a oznámenia boli podľa vedomosti Predávajúceho ku dňu ich poskytnutia
úplné, pravdivé a presné vo všetkých podstatných ohľadoch a boli prepracované na riadnom
základe.

13.3.

V súvislosti s prevádzkou Časti podniku Predávajúci nie je povinný na základe žiadneho
rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy (daňového úradu alebo iného orgánu) uhradiť
a Predávajúci nemá vedomosť, že existuje právny dôvod, aby bol povinný uhradiť, nedoplatok
na daniach, pokutu či inú sankciu.

14.

Nepriaznivá zm ena v dôsledku prevodu Časti podniku

14.1.

Predávajúci nie je zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, dohody alebo dohovoru, ktoré
nadobudnutím Časti podniku Kupujúcim povedú k tomu, že (i) akákoľvek tretia osoba bude
oslobodená od akéhokoľvek záväzku voči Časti podniku alebo sa stane oprávnenou uplatňovať
akékoľvek právo voči Časti podniku; (ii) Predávajúci bude vo vzťahu k Časti podniku
v om eškaní/poruší záväzok podľa takejto dohody alebo dohovoru, alebo (iii) stratí akékoľvek
právo alebo oprávnenie, ktoré v súčasnosti využíva.

15.

Časť podniku

15.1.

Časť podniku, tak ako je vymedzená v Zmluve obsahuje podľa vedom ostí Predávajúceho úplné
vymenovanie vecí, práv a majetkových hodnôt prislúchajúcich k Časti podniku a Predávajúci
je výlučným a neobmedzeným vlastníkom, resp. užívateľom k tým to veciam a všetok majetok
patriaci k Časti podniku je v takom technickom stave, ktorý odpovedá veku a miere
opotrebovania takéhoto majetku.

15.2.

Pohľadávky patriace k Časti podniku sú pohľadávkami prislúchajúcimi k Časti podniku
a Predávajúci je výlučným vlastníkom všetkých týchto pohľadávok. Predm etné pohľadávky sú
podľa vedomosti Predávajúceho určité, dôvodné a nesporné.

15.3.

Predávajúci si nie je vedom ý toho, že by sa dopustil jednania, ktoré by viedlo alebo by mohlo
viesť k neplatnosti prevodu Časti podniku podľa tejto Zmluvy alebo ktoré by tento prevod
ohrozilo či spochybnilo.
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Príloha č. 8B
k Z m lu ve o pred aji časti po dn iku

Z Á K LA D N É V Y H L Á S E N IA K U P U JÚ C E H O

Kupujúci podpisom Zm luvy Predávajúcem u ručí, vyhlasuje, potvrdzuje a tam kde je to
aplikovateľné sa zaväzuje, že ku Dňu podpisu sú a následne ku Dňu účinnosti budú
pravdivými, správnym i a nezavádzajúcim i všetky nasledovné skutočnosti a vyhlásenia
Kupujúceho:
1.

Oprávnenie Kupujúceho

1.1.

Kupujúci je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.
Uzavretie a plnenie tejto Zmluvy Kupujúcim nebude m ať za následok porušenie žiadnej
povinnosti, záväzku, zmluvy, dohody, právneho predpisu či iného právne záväzného
dokumentu a/alebo (písomného, ústneho, konkludentného či iného) dojednania vzťahujúceho
sa na Kupujúceho. S výnimkou ako je výslovne uvedené v tejto Zm luve a s výnimkou prípadov,
o ktorých bol Kupujúci pred uzavretím tejto Zmluvy písomne inform ovaný, uzavretie a plnenie
tejto Zmluvy nebude m ať za následok (i) vznik práva/oprávnenia žiadnej tretej osoby ukončiť
zmluvu, dohodu alebo iný právny úkon dojednaný medzi treťou osobou a Kupujúcim; (ii)
neoprávni tretiu osobu na zastavenie poskytovania plnenia voči Kupujúcemu; (iii) nezaviaže
Kupujúceho na plnenie akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek tretej osobe; ani (iv) nijakým
spôsobom nezaťaží majetok Časti podniku a nezníži tým jej hodnotu.

1.2.

S výnimkou ako je výslovne uvedené v Zmluve, v súvislosti s podpísaním a plnením Zmluvy
sa nevyžaduje od Kupujúceho získanie (i) žiadneho ďalšieho (interného) súhlasu, schválenia,
registrácie, oprávnenia alebo povolenia orgánov Kupujúceho, ktoré nie sú uvedené v tejto
Zmluve, ani (ii) žiadne ďalšie súhlasy, schválenia, registrácie, oprávnenia alebo povolenia
žiadnych tretích strán (vrátane akýchkoľvek orgánov verejnej moci), a pokiaľ áno, takéto
súhlasné prejavy boli riadne a platne vykonané.

1.3.

Táto Zmluva bude pre Kupujúceho predstavovať právoplatný a účinný záväzok vymáhateľný
v súlade s inými podmienkami.

2.

Postavenie Kupujúceho

2.1.

Kupujúci nie je v úpadku v zmysle príslušných ustanovení ZKR, a úpadok Kupujúcemu ani
nehrozí, pričom uzavretím Zmluvy nedochádza a nedôjde k uskutočneniu odporovateľného
právneho úkonu v zm ysle príslušných ustanovení ZKR.

2.2.

Kupujúci vyhlasuje, že (i) zo strany Kupujúceho nebol podaný na žiadny súd návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho spoločnosti alebo na povolenie reštrukturalizácie
Kupujúceho, (ii) podľa jeho vedom ostí pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie
alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Kupujúceho a žiadny súd nerozhodol o povolení
reštrukturalizácie Kupujúceho a ani nezastavil konkurzné konanie na Kupujúceho pre
nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz na majetok Kupujúceho, (iv) podľa jeho vedom ostí
Kupujúcemu nehrozí žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie
konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie, (v)
podľa jeho vedom ostí nie je proti Kupujúcemu vedená exekúcia či výkon rozhodnutí, a (vi)
Kupujúci nerozhodol, ani žiadny súd nerozhodol, o zrušení a likvidácii Kupujúceho.

2.3.

Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie ani
k akejkoľvek forme premeny Kupujúceho.

2.4.

S výnimkou toho, čo je uvedené v Zmluve a jej prílohách, Kupujúci nemá žiadne dlhy (vrátane
dlhov z titulu zálohových platieb) po splatnosti viac než tridsiatich (30) kalendárnych dní.

nebolo

iniciované

žiadne

konanie

smerujúce

3.

Korporátny stav

3.1.

Kupujúci je platne založená, existujúca a náležíte registrovaná spoločnosť podľa slovenských
právnych predpisov, nie sú dané dôvody neplatnosti Kupujúceho, a Kupujúci má, resp.
najneskôr s účinnosťou ku Dňu účinnosti bude disponovať všetkým i Povoleniami a inými
oprávneniami na podnikanie zapísanými v obchodnom registri, do ktorého je Kupujúci
zapísaný.

3.2.

Informácie ohľadne Kupujúceho uvedené v Zmluve sú pravdivé, správne, nie sú zavádzajúce
a nevzťahuje sa na ne žiadna zmena, o ktorej by Predávajúci nebol Kupujúcim písomne
informovaný.

4.

Podnikanie, záväzky a účtovníctvo

4.1.

Kupujúci podľa svojho najlepšieho vedomia Kupujúceho nijakým spôsobom neporušil žiadne
z rozhodnutí orgánov verejnej správy, ani žiaden iný z právnych predpisov Slovenskej
republiky, ktorý stanovuje priamo alebo nepriamo akékoľvek povinnosti Kupujúcemu a/alebo
jej orgánom, za porušenie ktorých by Kupujúcemu hrozila sankcia alebo pokuta. Kupujúci
zároveň vyhlasuje, že Kupujúci vždy vykonával a vykonáva svoju podnikateľskú, obchodnú,
prípadne inú činnosť na základe platných a účinných povolení, oprávnení a rozhodnutí
vyžadovaných na jej vykonávanie.

5.

Súdne spory a Správne konania

5.1.

Kupujúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomia nie je účastníkom žiadneho súdneho sporu,
rozhodcovského, arbitrážneho ani obdobného konania iniciovaného voči Kupujúcemu, na
základe ktorého by mohla byť Kupujúcemu uložená povinnosť na plnenie peňažného a/alebo
nepeňažného charakteru, ani účastníkom žiadneho iného správneho alebo obdobného konania
iniciovaného voči Kupujúcemu z titulu porušenia, nedodržania či nesplnenia akéhokoľvek
individuálneho či všeobecne záväzného právneho aktu, za ktoré (toto porušenie, nedodržanie
či nesplnenie) by Kupujúcemu mohla byť uložená peňažná sankcia alebo sankcia spočívajúca
v akom koľvek obm edzení podnikateľskej činnosti Kupujúceho (ďalej len „Konanie proti
Kupujúcemu") a Kupujúci nemá vedom osť o žiadnych právne relevantných dôvodoch, pre
ktoré by mohla akákoľvek tretia osoba podať žalobu/návrh na začatie akéhokoľvek Konania
proti Kupujúcemu.

6.

Poskytnuté inform ácie

6.1.

Všetky poskytnuté dokum enty a informácie, tak ako ich Kupujúci poskytol Predávajúcemu pred
Dňom podpisu boli ku dňu ich poskytnutia v podstatných ohľadoch aktuálne, pravdivé
a správne.

7.

Sankcie

7.1.

Kupujúcemu neboli príslušnými inštitúciami, úradmi a autoritam i uložené žiadne pokuty,
sankcie, opatrenia na nápravu ani iné postihy za porušenie akýchkoľvek právnych predpisov,
ktoré by ku Dňu účinnosti neboli uhradené.

8.

Zdanenie

8.1.

Všetky čiastky, ktoré mali byť zaplatené akýmkoľvek orgánom verejnej správy, orgánom
dozoru, daňovým úradom alebo iným orgánom, spoločnostiam a iným osobám vo vzťahu
ku všetkým daniam, poplatkom a iným platbám, na ktorých úhradu je Kupujúci povinný na
základe právnych predpisov (zahŕňajúce najmä akékoľvek dane a poplatky), ktoré:

8.1.1.

mali byť uhradené Kupujúcim, boli riadne a včas Kupujúcim zaplatené/uhradené; a

8.1.2.

vznikli v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Kupujúceho do Dňa účinnosti a nie sú
splatné pred Dňom účinnosti,

boli riadne zaúčtované.
8.2.

Kupujúci náležíte a v zákonom ustanovených lehotách podal všetky daňové priznania, všetky
oznámenia a poskytol všetky ostatné vyžadované informácie všetkým príslušným daňovým
úradom alebo inému príslušnému orgánu a viedol všetky záznamy, ktorých vedenie je
vyžadované pre daňové účely; všetky takéto informácie boli podľa vedomosti Kupujúceho ku
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dňu ich poskytnutia pravdivé a správne vo všetkých podstatných ohľadoch a všetky takéto
daňové priznania a oznámenia boli podľa vedomosti Kupujúceho ku dňu ich poskytnutia úplné,
pravdivé a presné vo všetkých podstatných ohľadoch a boli prepracované na riadnom základe.
9.

Nepriaznivá zm ena v dôsledku prevodu Časti podniku

9.1.

S výnimkou toho, čo je uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách, Kupujúci nie je zmluvnou
stranou žiadnej zmluvy, dohody alebo dohovoru, ktoré nadobudnutím Časti podniku
Kupujúcim povedú k tomu, že (i) akákoľvek tretia osoba bude oslobodená od akéhokoľvek
záväzku voči Kupujúcemu alebo sa stane oprávnenou uplatňovať akékoľvek právo voči
Kupujúcemu; (ii) Kupujúci bude v om eškaní/poruší záväzok podľa takejto dohody alebo
dohovoru, alebo (iii) stratí akékoľvek právo alebo oprávnenie, ktoré v súčasnosti využíva.

10.

Časť podniku

10.1.

Časť podniku, tak ako je vymedzená v Zmluve obsahuje podľa vedom ostí Kupujúceho
dostatočné zrozumiteľné a určité vymenovanie vecí, práv a majetkových hodnôt
prislúchajúcich k Časti podniku, pričom si nevyhradzuje ani nevym ieňuje žiadne osobitné
vlastnosti majetku patriaceho k Časti podniku a tento nadobúda s vedom ím jeho technického
stavu, ktorý odpovedá veku a miere opotrebovania takéhoto majetku.

10.2.

Kupujúci si nie je vedom ý toho, že by sa dopustil jednania, ktoré by viedlo alebo by mohlo
viesť k neplatnosti prevodu Časti podniku podľa tejto Zmluvy alebo ktoré by tento prevod
ohrozilo či spochybnilo.
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Príloha č. 9
k Zm lu ve o predaji časti pod n iku

Z O Z N A M O S O B IT N Ý C H V E C Í

Osobitné veci (vozidlá):

Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Evidenčné číslo

PB838AZ
PB832AZ
PB833AZ
PB834AZ
PB835AZ
PB836AZ
PB837AZ
PB839AZ
PB840AZ
PB845AZ
PB980AZ
PB842AZ
PB844AZ
PB608CP

Typ vozidla

KAROSA B 952 E
KAROSA B 961 E
KAROSA B 961 E
KAROSA B 961 E
KAROSA B 961 E
KAROSA B 961 E
KAROSA B 952 E
KAROSA B 952 E
KAROSA B 952 E
KAROSA B 952 E
KAROSA B 961 E
KAROSA B 952 E
KAROSA B 952 E
Peugeot 5008

Všeobecná hodnota
(podľa Znaleckého
posudku)

2 496,76
3 362,58
3 362,58
3 362,58
3 362,58
3 362,58
2 496,76
2 496,76
2 496,76
2 496,76
3 362,58
19 754,29
20 038,71
20 186,47

Osobitné veci (ostatné):

Por.č.

Inventárne číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

00591032
00591033
00591034
00591039
00591040
00591041
00591036
00591044
00791001

Označenie veci

Čítačka minci
Chladnička
Záznamové zariadenie MU5996
Kancelársky nábytok
Trezor
Nábytkový súbor - dispečing
Skryňa šatníková + police
Kuchynská zostava
Počítačka bankoviek EURO/VALU
Triedička minci SC202
Signalizačné zariadenie pokladňa
Trojriadkový obojstranný zástavkový LED panel
Trojriadkový obojstranný zástavkový LED panel
Trojriadkový obojstranný zástavkový LED panel
Digitálna tabuľa EM3x2TLED
Microsoft Windows Server 2016
Kancelársky nábytok

Všeobecná hodnota Celkom (podľa Znaleckého posudku)

Všeobecná hodnota
(podľa Znaleckého
posudku)

163,33
105,19
462,97
124,12
319,48
199,04
95,13
93,78
317,42
1 192,15
89,21
2 307,50
2 307,50
2 307,50
1 028,70
1 636,85
1 211,31

106 599,93 |

Príloha č. 10
k Zm luve o predaji časti podniku

Záväzné vzorové znenie Novej Koncesnej zmluvy

Koncesná zm lu va na p o s k y tn u tie slu žie b m estskej a u to b u so v e j d o p ra v y m esta Považská Bystrica

Koncesná zmluva
na poskytnutie služieb mestskej autobusovej dopravy
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") (ďalej len „koncesná zm luva“ alebo „zmluva")
medzi nasledovným i zm luvným i stranami:
Objednávateľ
Názov:

Mesto Považská Bystrica

Sídlo:

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

Zastúpený:

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., prim áto r mesta

IČO:

00317667

DIČ:

2021186904

Bankové spojenie:

V Ú B , a.s., p o b o č k a P o važská B ystrica

IBAN:

SK13 0200 0000 0000 1962 7372

E-mail:

p rim a to r@ p o v a z s k a -b y s tric a .s k

(ďalej len ako „Objednávateľ" alebo „Mesto")

Koncesionár
Obchodné meno:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica

Sídlo:

Za Orlovským m ostom 300, 017 36 Považská Bystrica

IČO:

36 611 131

IČ DPH:

SK2022212159

Zapísaná:

O bchodný register O kresného súdu Trenčín, vložka č. 10418/R, odd.: Sa

Bankové spojenie:

VÚ B a.s., pobočka Považská Bystrica

IBAN:

SK70 0200 0000 0030 2356 4056

Zastúpený:

Ing. Jozef Keruľ, predseda predstavenstva
Ing. Katarína Oravíková Podoliaková, PhD., podpredseda predstavenstva
Radovan Čm elo, člen predstavenstva

(ďalej len ako „Koncesionár", alebo „Dopravca"; obe strany spolu ďalej spolu len ako „Zmluvné

strany")
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Koncesná zm lu va na p o s k y tn u tie slu žie b m estskej a u to b u so v e j d o p ra v y m esta Považská Bystrica

Preambula
Východiskové podmienky a predpoklady koncesnej zmluvy
A.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.2.2019 Koncesnú zm luvu na poskytnutie služieb mestskej
autobusovej dopravy mesta Považská Bystrica (ďalej iba ako „Koncesná zm luva"), na základe
ktorej sa Koncesionár zaviazal, za podm ienok bližšie stanovených v Koncesnej zm luve a jej
prílohách, vykonávať prevádzku verejnej miestnej autobusovej dopravy na územ í mesta
Považská Bystrica. D odatkom č. 1 bolo dohodnuté, že posledným dňom koncesnej lehoty,
upravenej v čl. III koncesnej zmluvy, je 3 1 .1 0 .2 0 2 0 ,

B.

Koncesionár ako predávajúci uzatvoril v deň uzavretia tejto zm luvy so spoločnosťou Dopravný
podnik mesta Považská Bystrica s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je M esto, ako kupujúcim,
Zmluvu

o predaji

časti

podniku,

predm etom

ktorej je

predaj

časti

podniku

tvoreného

organizačným i zložkam i, v rám ci ktorých Koncesionár ako predávajúci vykonáva činnosť mestskej
hrom adnej autobusovej dopravy, zm luvnej autobusovej dopravy a reklam nú činnosť vykonávanú
na/v autobusoch mestskej hrom adnej autobusovej dopravy (ďalej len „Zm luva o predaji časti
podniku").
C.

M esto ako predávajúci uzavrel v deň uzavretia tejto zm luvy s Ing. V lad im íro m Podoliakom ako
kupujúcim Zmluvu o kúpe cenných papierov, predm etom ktorej je predaj 34 % balíka akcií
Koncesionára (ďalej len „Zm luva o kúpe akcií").

D.

Koncesionár uzatvoril dňa 30.8.2017 s M inisterstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011G125-121-12 (ďalej
len „Zm luva o N F P " ) .

E.

Podľa čl. 15.7 Zmluvy o predaji časti podniku a podľa čl. 5.4 Zm luvy o kúpe akcií, s poukazom na
požiadavku udržateľnosti vyplývajúcu zo Zmluvy o NFP, sa Koncesionár a M esto zaviazali, za
podm ienok bližšie tam stanovených, uzavrieť Novú Koncesnú zmluvu, predm etom ktorej bude
poskytovanie

služby

vo

verejnom

záujme

v

pravidelnej

mestskej

verejnej

hrom adnej

autobusovej doprave na územ í M esta na jednej (1) autobusovej linke bližšie špecifikovanej v
Novej Koncesnej zmluve, pri prevádzkovaní ktorej sa bude využívať dopravná infraštruktúra
a inform ačné systém y obstarané, resp. zm odernizované na podklade Zm luvy o NFP.
F.

Táto zmluva je uzatvorená s poukazom na
•

§ 21 a nasl. zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave"),

•

článok 5 ods. 4 nariadenia Európskeho

parlam entu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23.

októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,
ktorým i sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len
„nariadenie (ES) č. 1370/2007"),
•

§ 9c ods. 1 a 3 písm. d) a e) zákona č. 138/1991 Zb. o m ajetku o bcí v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí")

•

zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environ m entálne úsporných motorových
vozidiel a o zm ene a dop lnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

G. V súlade s § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o m ajetku obcí v znení neskorších
predpisov „ obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác

alebo koncesné zm luvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (ďalej len
„koncesná zmluva"), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov". Výpis z uznesenia
M estského zastupiteľstva m esta Považská Bystrica [__________________] konaného dňa 14. 08.
2020, ktorým bolo schválené uzatvorenie tejto zmluvy, tvo rí Prílohu č. 9 tejto zmluvy;
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ČI. I
Predmet zmluvy
1.

Predm etom tejto zm luvy je poskytovanie koncesnej služby Koncesionárom , čím sa rozum ie
a)

záväzok

Koncesionára

vykonávať za

podm ienok

do hodnutých

v tejto

zmluve, vo

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné podnikateľské riziko služby
pravidelnej mestskej verejnej hrom adnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
v cestnej osobnej doprave - prevádzku jednej linky (linky č. 8) verejnej miestnej
autobusovej dopravy na trase Autobusové nástupište - Železničná stanica - Horný
Milochov - Dolný Milochov žel. stanica a späť, ktoré by z hľadiska svojich obchodných
záujm ov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre ich ekonom ickú
nevýhodnosť,
b)

záväzok Koncesionára splniť prepravný, prevádzkový a tarifný záväzok špecifikovaný

c)

záväzok

v zm luve v o b d o b í jej platnosti a účinnosti (ďalej len „do pravn é výkony"),
M esta

zaplatiť

Koncesionárovi

za

dohodnutých

podm ienok

odplatu

za

poskytovanie služieb pravidelnej mestskej verejnej hrom adnej autobusovej dopravy.
2.

Koncesnou službou v zm ysle tejto zm luvy sa rozum ie poverenie Koncesionára M estom na
poskytovanie služieb pravidelnej mestskej verejnej hrom adnej autobusovej dopravy (v rozsahu
vyššie uvedenej linky), ktoré budú poskytované zo strany Koncesionára, pričom protiplnením za
tieto služby sa rozum ie právo na využívanie služieb, ktoré sú predm etom tejto zmluvy, spojené
s peňažným plnením tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve.

3.

Pravidelná

mestská verejná

hrom adná

autobusová

doprava

sa vykonáva

na uspokojenie

prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava vopred nevym edzeného okruhu
cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určeným i zástavkam i na nastupovanie a
vystupovanie cestujúcich, ktorých Dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného
poriadku a tarify. Súčasťou mestskej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny,
prípadne aj cestovnej batožiny, detských kočíkov a dom ácich zvierat.
4.

Koncesionár je povinný vykonávať dopravné výkony špecifikované v tejto zm luve podľa platnej
dopravnej licencie na mestskú autobusovú dopravu udelenú M estom , ktorá tv o rí Prílohu č. 1
tejto zmluvy, podľa platného cestovného poriadku schváleného M estom , ktorý tvo rí Prílohu č. 2
tejto zmluvy, podľa tarifného poriadku, ktorý tv o rí Prílohu č. 4 tejto zm luvy a podľa prepravného
poriadku, ktorý tv o rí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Všetky prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.

5.

Koncesionár sa ďalej zaväzuje za podm ienok dohodnutých v tejto zm luve na vlastné náklady a na
vlastné riziko zabezpečiť pre M esto opravy, údržbu a servis prostriedkov verejnej m iestnej
dopravy použitých pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.

V predm ete tejto zm luvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie
predm etu tejto koncesnej zmluvy, o ktorých Koncesionár s prihliadnutím na vlastné odborné
znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a m ohol, a ktoré
m ohol zistiť najmä dôkladným preskúm aním všetkých dokum entácií, ktoré mu boli na požiadanie
prístupné.

7.

Pre vylúčenie pochybností Zm luvné strany vyhlasujú, že pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej
verejnej hrom adnej autobusovej dopravy vo verejnom záujm e vystupuje Koncesionár ako
sam ostatný právny subjekt voči štátnym orgánom , resp. iným orgánom verejnej správy a
kontrolným orgánom , zodpovedá za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s jeho činnosťou a výlučne sám znáša následky v prípade ich porušenia,
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ibaže by sa tejto zodpovednosti zbavil v dôsledku neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti zo strany
M esta, prípadne v dôsledku nečinnosti M esta.
8.

Zm luvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne právne ani iné dôvody, ktoré by bránili
uzatvoreniu tejto koncesnej zmluvy.

ČI. II
Objem dopravných výkonov
1.

Zm luvné strany

sa dohodli, že dopravné výkony na o bdobie jedného kalendárneho roka

predstavujú objem 64 560 km ubehnutých kilometrov.
2.

Zm luvné strany sa dohodli, že M esto je oprávnené zm eniť objem dopravných výkonov vyjadrený
v počte kilom etrov počas platnosti tejto Zmluvy najviac dvakrát, a to jednorazovo m axim álne do
5 % (slovom do päť percent) o pro ti počtu kilom etrov dopravných výkonov dojednaných v zmysle
čl. II ods. 1 na o bdobie jedného kalendárneho roka, jednostranným vyhlásením doručeným do
sídla Koncesionára v lehote m inim álne 30 dní pred ich zm enou. Na základe písom nej dohody
zmluvných strán je m ožné meniť objem dopravných výkonov aj viac krát, resp. aj nad vyššie
uvedený 5 % rozsah. Akákoľvek zmena objem u dojednaných dopravných výkonov bude zároveň
prem ietnutá aj do pom ernej časti úhrady (odplaty) za znížené alebo zvýšené dopravné výkony.

Čl. III
Koncesná lehota
1.

Prvým dňom koncesnej lehoty je 1.11.2020, posledným dňom koncesnej lehoty je 31.12.2024;
jedná sa o deň, ktorý je podľa názoru zmluvných strán dňom ukončenia O bdobia Udržateľnosti
Projektu v zmysle Zm luvy o NFP. V prípade, že ktorákoľvek zm luvná strana doručí druhej
zm luvnej strane písom nú listinu vystavenú M inisterstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, z ktorej bude vyplývať, že dňom ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu v zmysle Zmluvy
o NFP je iný deň, uvedený v takejto listine (ďalej len „Deň určený m inisterstvom "), zm luvné
strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu uzavrieť dodatok k tejto zm luve, ktorým bude
zm enený posledný deň koncesnej lehoty tak, že tento pripadne na posledný kalendárny deň
mesiaca, v ktorom nastal Deň určený m inisterstvom .

Čl. IV

Práva a povinnosti koncesionára
1.

Koncesionár je povinný prevziať zodpovednosť za prevádzku mestskej autobusovej dopravy
podľa tejto zm luvy najneskôr v deň začatia plynutia koncesnej lehoty.

2.

Koncesionár je povinný vykonávať pravidelnú mestskú verejnú hrom adnú autobusovú dopravu v
rozsahu uvedenom v tejto zm luve, v súlade s ustanoveniam i zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave a nariadenia (ES) č. 1370/2007 a v súlade s platnou dopravnou licenciou. Koncesionár je
povinný prepravovať cestujúcich

podľa tarify

určenej v tejto

zm luve

a vydať každému

cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok.
3.

Výnosy získané v súvislosti s prevádzkou pravidelnej mestskej verejnej hrom adnej autobusovej
dopravy podľa tejto zm luvy (najmä cestovné, príjem z reklam y a pod.) patria Koncesionárovi.
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4. Koncesionár je

povinný starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich, v

prípade, ak sú cestujúci účastníkm i dopravnej nehody, postarať sa o ich bezpečnosť a zdravie,
zabezpečiť prvú pom oc, prípadne náhradnú prepravu a dbať na zvyšovanie kultúry cestovania.
5. Koncesionár je

povinný označiť každý autobus na autobusovej linke viditeľným údajom o

východiskovej a cieľovej zastávke a číslom
zverejnenie a prístupnosť prepravného

linky. Koncesionár je tiež povinný zabezpečiť

poriadku, tarify a iných

prevádzkových

údajov a

inform ácií pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti, na svojom w ebovom sídle, v
autobusoch a podľa technických m ožností aj na zastávkach. V prípade zm eny inform ácií pre
cestujúcich uvedených v predchádzajúcej vete, ako aj v prípade zm eny cestovného poriadku
alebo v prípade

ich znehodnotenia je

Koncesionár povinný

bezodkladne

zabezpečiť ich

aktualizáciu a pravidelnú obnovu.
6.

Koncesionár je povinný udržiavať priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil, v
prevádzkyschopnom stave a v čistote a zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej
označenie, názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie cestovného
poriadku linky - údajov o odchode jednotlivých spojov a ich trvalé udržiavanie.

7.

Koncesionár je povinný zabezpečiť

zverejnenie platného cestovného poriadku na svojom

w ebovom sídle a v inform ačnom centre na Autobusovej stanici.
8.

Koncesionár je

povinný

zabezpečiť,

aby

osádka

autobusu

alebo

iné

oprávnené

osoby

Koncesionára poskytli cestujúcim potrebné inform ácie týkajúce sa podm ienok ich prepravy,
najmä ich práv a povinnosti, priebehu prepravy, výšky cestovného, m ožnosti prestupu a iných
inform ácií týkajúcich sa prepravy cestujúcich, a to v prípade, ak to cestujúci budú požadovať.
9.

Koncesionár sa zaväzuje v spolupráci s M estom utvárať podm ienky na prepravu telesne a zrakovo
postihnutých osôb, zabezpečiť zvýšenie pohodlia prepravy starých ľudí, tehotných žien a m atiek s
malým i deťmi.

10. Koncesionár sa zaväzuje vykonávať dopravné služby vyhovujúce

základným

požiadavkám

plynulosti, pravidelnosti, kapacity, kvality, bezpečnosti prepravy cestujúcich, zabezpečovať služby
súvisiace s verejnou

prepravou osôb za ceny za do h od nu té

dopravné výkony (vrátane

dopravných výkonov za regulované ceny) a v objem e dopravy vyplývajúcom z tejto zm luvy a jej
príloh.
11. Koncesionár je povinný zapracovať prípadné požiadavky na zm enu cestovného poriadku na
žiadosť M esta najneskôr

v lehote 30 dní od dňa doručenia písom nej požiadavky na zmenu.

Zmeny budú platné a účinné od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni uplynutia lehoty
uvedenej v predchádzajúcej vete.
12. Koncesionár sa zaväzuje prepravovať cestujúcich za cestovné podľa tarify v súlade s platným
cenovým vým erom vydaným M estom , ako aj v súlade s ostatným i právnym i predpism i platným i v
SR a na základe prepravného poriadku, platného cestovného poriadku a tarify pre pravidelnú
mestskú verejnú hrom adnú autobusovú dopravu cestujúcich a ich batožinu.
13. Koncesionár je povinný predkladať M estu v elektronickej form e vždy najneskôr do 20. dňa
nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca m esačný prehľad a raz za tri po sebe
nasledujúce m esiace súhrnný trojm esačný prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách, ktorý bude
obsahovať údaje podľa Prílohy č. 3 a prehľad o počtoch prepravených cestujúcich, s uvedením
štruktúry cestujúcich podľa jednotlivých sadzieb tarify v zm ysle Prílohy č. 4 a výberu cestovného
podľa tejto štruktúry.
14. Koncesionár je povinný um ožniť M estu kontrolovať správnosť údajov poskytnutých M estu

v

súvislosti s predm etom tejto zm luvy a podm ienky plnenia tejto zmluvy. Koncesionár sa za tým to
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účelom zaväzuje um ožniť prístup písom ne povereným zástupcom M esta ku všetkým inform áciám
a dokladom týkajúcich sa predm etu Zmluvy, um ožniť nahliadanie do účtovných záznam ov z
dôvodu kontroly o podstatnenosti nákladov a inú súčinnosť potrebnú na splnenie predm etu tejto
Zmluvy.
15. Koncesionár je povinný viesť evidenciu

nákladov a výnosov z plnenia záväzku v zmysle tejto

zmluvy oddelene od evidencie nákladov a výnosov z ostatných poskytovaných služieb. Účtom,
na ktorý budú finančné prostriedky z rozpočtu M esta určené v tejto Zm luve zasielané, je účet
Koncesionára uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
16. Koncesionár sa zaväzuje najneskôr do 15. marca každého roka, počas ktorého trvala koncesná
lehota, preukázať M estu

vo form e

písom ného

potvrdenia

splnenie

si svojich daňových,

odvodových a iných povinností, najmä povinnosti za predchádzajúci rok vyplývajúcich mu zo
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjm ov v platnom znení, odvodových povinností vyplývajúcich
zo zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zm ene a d o p lnení niektorých zákonov v platnom znení a zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zam estnanosti a o zm ene a d o p lnení niektorých zákonov v platnom znení.
17. Koncesionár je povinný počas celej doby výkonu svojej činnosti podľa tejto zm luvy dodržiavať
platné právne a iné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež zabezpečiť
dodržanie týchto predpisov svojim i zam estnancam i a ďalšími osobam i, ktoré vykonávajú činnosť
za účelom plnenia predm etu zm luvy zo strany Koncesionára.
18. Koncesionár je povinný zabezpečiť vykonanie predm etu tejto zm luvy výlučne osobam i s
príslušným i odborn ým i skúškami, oprávneniam i a povoleniam i (ďalej len „od borne spôsobilá
osoba").
19. Pokiaľ Koncesionár pri výkone práv a povinností podľa tejto zm luvy použije subdodávateľa,
zodpovedá za

činnosť subdodávateľa rovnako, ako za svoju vlastnú činnosť. Na bezpečnosť a

ochranu zdravia pri práci subdodávateľov sa rovnako vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy.
Skúmanie a zabezpečenie plnenia týchto podm ienok je povinnosťou Koncesionára.
20. Koncesionár sa zaväzuje, že všetky povolenia potrebné na vykonanie predm etu tejto zmluvy
alebo s predm etom tejto zm luvy súvisiace zabezpečí na svoje náklady, pričom M esto sa zaväzuje
poskytnúť Koncesionárovi potrebnú súčinnosť.
21. Koncesionár je povinný plniť všetky povinnosti podľa platných právnych predpisov (napríklad
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zm ene a dop lnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
a)

prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri

b)

zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného

partnerov verejného sektora,
subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením
predm etu tejto zmluvy,
c)

oznam ovať

M estu

aktuálne

údaje

o svojich

subdodávateľoch,

údaje o osobách

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa platných právnych predpisov,
ako aj údaje o predm ete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predm etu
zmluvy,
d)

zabezpečiť,

aby

subdodávatelia

postavenia

nového

spĺňali

subdodávateľa

podm ienky

v takom

účasti

týkajúce

rozsahu, v akom

sa

sa

osobného

požadovali od

pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ
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m usí byť oprávnený dodávať tovar, resp. poskytovať služby v rozsahu predm etu
subdodávky.
22. Koncesionár nie je povinný plniť povinnosti podľa ods. 21 písm. a), b) a d) len v prípadoch, v
ktorých to nevyžaduje príslušný právny predpis. Koncesionár výslovne prehlasuje, že všetky
inform ácie podľa to hto odseku a čl. IV ods. 21 nepovažuje za obchodné tajom stvo ani za iné
dôverné inform ácie.
23. Koncesionár je povinný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zm luvy uzatvoriť zm luvu o
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám pri realizácii predm etu koncesnej
zmluvy, pričom poistná suma nesm ie byť nižšia ako 200.000 € na jednu poistnú udalosť. Poistenie
zodpovednosti za škodu podľa predchádzajúcej vety bude Koncesionár udržiavať v platnosti po
celú dobu trvania koncesnej lehoty. Koncesionár je povinný preukázať M estu uzatvorenie
poistnej zm luvy v lehote podľa tohto odseku zmluvy.
24. Koncesionár sa zaväzuje na základe výzvy M esta v súlade s to u to zm luvou bez zbytočného
odkladu prevziať od M esta pracovné územie s príslušnou dokum entáciou tak, aby m ohol riadne
zabezpečovať činnosti v zmysle tejto zm luvy od prvého dňa koncesnej lehoty. Pracovné územie
pre účely tejto zm luvy je m iesto špecifikované v Prílohe č. 7 v spojitosti s Prílohou č. 2 a Prílohou
č. 3 tejto zmluvy.
25. Koncesionár je

povinný na vlastnú zodpovednosť a vlastné

náklady udržiavať v riadnom

prevádzkyschopnom stave všetky dopravné zariadenia a zabezpečiť ich obnovu a/alebo opravu. V
prípade, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom tretích osôb, je Koncesionár
oprávnený vym áhať náhradu škody od známych vinníkov. V prípade, ak došlo k ich poškodeniu
alebo zničeniu zásahom vyššej moci, živelných pohrôm alebo vojny, je Koncesionár povinný po
dohode s M estom zabezpečiť na vlastné náklady m im oriadnu údržbu/opravu.
26. Koncesionár bude po celú dobu trvania zmluvy, ako aj 5 rokov po jej skončení archivovať všetky
doklady súvisiace s poskytovaním služby, ktoré majú význam pre ďalšie obdobie, zvlášť technickú
dokum entáciu.

Čl. V
Práva a povinnosti Mesta
1.

M esto sa zaväzuje uhradiť odplatu za plnenie predm etu koncesnej zm luvy za podm ienok
dohodnutých v tejto zmluve.

2.

M esto má právo v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve m eniť a upravovať cestovný a prepravný
poriadok, tarifu a výšku a rozsah poskytovaných zliav pre cestujúcich v pravidelnej mestskej
verejnej hrom adnej autobusovej doprave.

3.

M esto má právo kontrolovať výšku nákladových položiek Koncesionára. V prípade rozporu pri
preukázaní opodstatnenosti nákladových položiek sa Zm luvné strany zaväzujú prednostne riešiť
vzniknutý spor vzájom ným rokovaním a pokiaľ nedôjde k dohode rokovaním , výšku spornej
nákladovej položky určí nezávislý audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá je zapísaná v
zoznam e audítorov alebo audítorských spoločnosti vedenom Slovenskou kom orou audítorov a
súčasne má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb. M esto má právo na výkon kontroly
platných

cestovných

lístkov

u cestujúcich

prepravovaných

v

rám ci

dopravných

výkonov

dohodnutých v tejto Zmluve.
4.

M esto je ďalej oprávnené kontrolovať správnosť údajov poskytnutých Koncesionárom , ktoré
tvoria kalkulačný vzorec podľa Prílohy č. 3 a tiež parciálne rozdiely
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vzniknuté z titulu poskytovania zliav z cestovného a zabezpečenia obslužnosti územia M esta pri
výkone dopravných služieb Koncesionára podľa tejto Zmluvy.
5.

V prípade, ak kontrola M esta zistí, že Koncesionár použil poskytnuté finančné prostriedky z
rozpočtu M esta v rozpore s touto zmluvou, je povinný vrátiť neoprávnene použité finančné
prostriedky na účet M esta a zároveň zaplatiť penále vo výške v súlade s ustanovením § 31 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zm ene a d o p lnení niektorých
zákonov v platnom znení.

6.

V prípade porušenia povinností, ktoré pre Koncesionára vyplývajú z tejto zmluvy, je M esto
oprávnené uplatniť voči Koncesionárovi sankcie dohodnuté v tejto Zmluve.

Čl. VI
Odplata za plnenie predmetu koncesnej zmluvy a platobné podmienky
1.

Zm luvné strany sa dohodli, že M esto bude Koncesionárovi počas trvania koncesnej lehoty
poskytovať peňažné plnenie za plnenie predm etu zm luvy Koncesionárom vo výške špecifikovanej
v kalkulačnom vzorci - Prílohe č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „odplata") pre jed notlivé roky trvania
koncesnej lehoty. Za prvých 14 kalendárnych m esiacov trvania koncesnej lehoty bola výška
odplaty Zm luvným i stranam i v súlade s Prílohou č. 3 dohodnutá v sum e 178.630,00 EUR, z toho
suma 25.520,00 EUR za mesiace november a december 2020 a suma 153.110,00 EUR za
mesiace január až december 2021.

2.

M esto bude počas prvých 14-tich kalendárnych m esiacov trvania koncesnej lehoty uhrádzať
Koncesionárovi odplatu v pravidelných rovnom erných mesačných platbách vo výške 1/14-iny
sum y dohodnutej v predchádzajúcom odseku tohto článku, t.j. vo výške 12.760,00 EUR.

3.

Po uplynutí prvých 14-tich m esiacov trvania koncesnej lehoty, t.j. v dobe od 1. januára 2022, sa
výška odplaty bude každoročne upravovať podľa ročnej m iery inflácie za predchádzajúci
kalendárny rok, m eranej indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR. Táto
zmena bude realizovaná o plnú výšku inflácie, a to po vyhlásení indexu ŠÚ SR, a to spätne vždy k
1. januáru roku, v ktorom bol index vyhlásený. Úprava výšky odplaty bude uskutočnená na
základe faktúry, ktorú Koncesionár vystaví ako najskoršiu po zverejnení m iery inflácie za
kalendárny rok m eranej indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR, pričom v
tejto faktúre si Koncesionár vyfakturuje aj dorovnanie odplaty za o bdobie od 1. januára, na ktoré
má podľa predchádzajúcej vety nárok.

4.

M esačnú platbu odplaty v zm ysle predchádzajúceho odseku to h to článku bude M esto uhrádzať
najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý boli zo strany Koncesionára
poskytnuté dopravné výkony a na ktorý mesiac sa táto odplata vzťahuje. Za deň úhrady odplaty
sa považuje deň, v ktorom došlo k odpísaniu finančných prostriedkov z účtu M esta v prospech
účtu Koncesionára.

5.

Ak počas príslušného kalendárneho mesiaca trvala koncesná lehota len čiastočne, odplata bude
uhradená len za tú to časť príslušného mesiaca v pom ernej časti vzťahujúcej sa na dotknutú časť
príslušného kalendárneho mesiaca určenej ako podiel počtu dn í trvania koncesnej lehoty
v príslušnom mesiaci a čísla 30.

6.

Ak zmluva v jednotlivom prípade výslovne neustanovuje inak, dohodnutá odplata zahŕňa všetky
náklady Koncesionára súvisiace s realizáciou predm etu zmluvy, ktoré Koncesionár v priebehu
trvania zmluvy bude povinný vynaložiť, vrátane všetkých nákladov spojených s riadnou údržbou,
dopravných zariadení, ako aj vrátane všetkých poplatkov a ďalších nákladov, ktoré Koncesionár

Strana 8 z 16

Koncesná zm lu va na p o s k y tn u tie slu žieb m estskej au to b u so v e j d o p ra v y m esta Považská Bystrica

vynaloží na správne a iné konania za účelom získania povolení, licencií a iných stanovísk, ktoré sú
potrebné pre splnenie predm etu koncesnej zmluvy.
7. M esačnú odplatu v zm ysle tejto zm luvy M esto nie je povinné uhradiť v prípade, ak Koncesionár
nesplnil svoju povinnosť predložiť m esačný prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách obsahujúci
údaje v zmysle čl. IV ods. 13, a to až do doby predloženia to hto m esačného prehľadu.

Čl. VII
Spôsob výpočtu odplaty

1.

Výška m esačnej odplaty za plnenie predm etu tejto koncesnej zm luvy podľa čl. VI tejto zm luvy je
vypočítaná podľa čl. VI ods. 1 a 2 a po uplynutí prvých 14-tich m esiacov trvania koncesnej lehoty
ako podiel odplaty za príslušný rok/príslušnú časť roku trvania koncesnej lehoty a počtu
m esiacov za príslušný rok/príslušnú časť roku trvania koncesnej lehoty.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška odplaty za príslušný rok je určená ako rozdiel medzi
(i) súčtom kalkulovaných ekonom icky oprávnených nákladov vynaložených Koncesionárom pri
plnení záväzkov podľa tejto zm luvy a prim eraného zisku vo výške určenej v Prílo h e č. 3
a stanoveného za podm ienok podľa ods. 3 tohto článku a (ii) tržbam i a výnosm i očakávaným i
Koncesionárom pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy, a to pri dodržaní ustanovení tejto
zmluvy, najmä ustanovení čl. VI ods. 3 a čl. VII zmluvy.

3.

4.

Prim eraným ziskom sa v súlade s nariadením (ES) č. 1370/2007 rozum ie zvyčajná miera
návratnosti kapitálu, ktorá zohľadňuje riziko alebo neprítom nosť rizika pre poskytovateľa
služieb vo verejnom záujm e z dôvodu zásahu orgánu verejnej moci.
V prípade, ak dohodnutá výška odplaty nepostačuje na úhradu skutočných nákladov
Koncesionára vynaložených pri plnení povinnosti podľa tejto zm luvy, Koncesionár nemá nárok
na úhradu zisteného rozdielu a znáša riziko straty v celom rozsahu.

5.

Ak Koncesionár

nevykonáva dopravné výkony v doh od nu tom rozsahu, t. j. ak pokles objemu

dopravných výkonov v o bd ob í jedného mesiaca predstavuje najm enej 5 % celkového objemu
dopravných výkonov za mesiac, je M esto oprávnené nezaplatiť odplatu za daný mesiac, a to až
do obnovenia dopravných výkonov.
6.

Koncesionár berie na vedom ie, že v prípade

použitia poskytnutých

finančných prostriedkov

z rozpočtu M esta v rozpore s touto Zm luvou, je povinný tie to vrátiť na účet M esta
zaplatiť penále
finančných

z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného

prostriedkov

M esta,

v súlade

s ustanovením

§

31

zák.

č.

a zároveň
použitia

523/2004

Z.

z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, s čím výslovne súhlasí.

Č l. V III

Kontrola prevádzky a údržby dopravných zariadení

1.

M esto je oprávnené vykonávať kontrolu plnenia predm etu zm luvy Koncesionárom

počas

koncesnej lehoty, a to predovšetkým preverovať dodržiavanie povinn ostí pri prevádzkovaní a
údržbe dopravných zariadení využívaných pri realizácii pravidelnej m estskej verejnej hrom adnej
autobusovej dopravy v súlade s podm ienkam i zmluvy. Koncesionár je povinný poskytnúť M estu
všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly. Na účel kontroly si Zm luvné strany písom ne určia
poverených pracovníkov.

Strana 9 z 16

K oncesná zm lu va na p o s k y tn u tie slu žieb m estskej a u to b u so v e j d o p ra v y m esta Považská Bystrica

2.

V prípade, ak M esto zistí porušenie povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto zmluvy, je
povinné o tejto skutočnosti bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po jej zistení
inform ovať Koncesionára a špecifikovať v čom spočíva, porušenie povinností Koncesionára.
Koncesionár je po doručení oznám enia povinný porušenie povinn ostí napraviť v termíne
určenom M estom podľa povahy porušenia povinnosti; tým nie sú dotknu té ustanovenia zmluvy,
ktoré určujú konkrétnu lehotu.

3.

Koncesionár sa zaväzuje realizovať taký systém prevádzky, ktorý um ožní nepretržité preverovanie
a presnú a dôslednú kontrolu plynulosti a kvality výkonu prevádzky podľa tejto zmluvy, najmä
podľa schváleného cestovného poriadku.

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zm luvy je Koncesionár povinný doručovať M estu technickú
dokum entáciu vzťahujúcu sa na prevádzku a údržbu dopravných zariadení aj vždy v elektronickej
form e bez zbytočného odkladu od jej vyhotovenia. Ak to pripúšťa povaha dokum entácie, údaje v
dokum entácii poskytnutej elektronicky musia byť štruktúrované tak, aby bolo m ožné ďalšie
spracovanie týchto údajov bez neprim eraných technických ťažkostí. Ak sa Zm luvné strany
nedohodnú inak, form át elektronických dokum entov m usí byť v súlade s príslušným i právnymi
predpism i upravujúcim i štandardy pre inform ačné systémy verejnej správy (napr. výnos M F SR č.
55/2014 Z. z. o štandardoch pre inform ačné systém y verejnej správy v znení neskorších
predpisov).

Čl. IX
Majetkovoprávne usporiadanie medzi Zmluvnými stranami
1.

Koncesionár má právo v súlade príslušným i právnym i predpism i odpisovať technické zhodnotenie

2.

Koncesionár nem ôže žiadnym

vykonané na m ajetku M esta, pokiaľ mu v súvislosti s plnením zm luvy bol m ajetok mesta zverený.
spôsobom

previesť vlastníctvo

k technickém u zhodnoteniu

zvereného m ajetku M esta na inú osobu, ani zaťažiť ho záložným právom , inou ťarchou alebo
právom tretej osoby. To neplatí, ak
a)

ide o veci, ktoré v rám ci prevádzky a údržby dopravného zariadenia Koncesionár vyradil z
užívania z dôvodu ich nahradenia novým i kom ponentm i (napr. lavičky na sedenie)

v

m inim álne rovnakej kvalite,
b) oprávnenie nakladať s technickým zhodnotením m ajetku M esta výslovne vyplýva z iného
ustanovenia zmluvy,
c)

nakladanie s technickým zhodnotením majetku M esta písom ne odsúhlasilo M esto, alebo

d) je

technické

zhodnotenie

založené

v

prospech

financujúcej

banky,

ktorá

poskytla

Koncesionárovi účelový úver pre zhotovenie technického zhodnotenia majetku Mesta,
pričom

zriadenie

záložného

práva

k tom uto

majetku

bolo,

v prípade

ak to

vyplýva

z osobitného predpisu, schválené v súlade s osobitným predpisom ; o tejto skutočnosti je však
Koncesionár povinný upovedom iť M esto, a to je oprávnené uvedený postup odm ietnuť.
3.

Dňom uplynutia koncesnej lehoty vlastnícke právo k technickém u zhodnoteniu vykonaném u na
majetku M esta priam o prechádza bezodplatne na M esto. V prípade predčasného zániku
koncesnej zm luvy pred uplynutím koncesnej lehoty (najmä z dôvodu odstúpenia od zm luvy bez
ohľadu

na

to,

k technickém u

ktorá

Zm luvná

strana

zhodnoteniu vykonaném u

zavinila

odstúpenie

na majetku

predčasného zániku zmluvy.
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Čl. X
O sobitné dojednania o vzájomnej spolupráci

1.

Zmluvné strany

sa dohodli, že je ich spoločným záujm om zlepšovať bezpečnosť a kultúru

prepravy cestujúcich. Z uvedeného dôvodu uzatvárajú tie to osobitné dojednania

o vzájom nej

spolupráci na o bdobie určené v tejto Zmluve.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú pravidelne vzájom ne konzultovať navrhované zm eny v
rozsahu a štruktúre obnovy vozového parku.

3.

Koncesionár sa zaväzuje, že počas účinnosti tejto zm luvy bude viesť v spoločnosti systém ISO
9001.

4.

Zm luvné strany sa dohodli, že Koncesionár je oprávnený písom ným

návrhom

doručeným do

sídla M esta navrhnúť, aby na linke boli um iestnené nové autobusy. Zm luvné strany sa dohodli,
že v prípade, ak M esto do 30 dní odo dňa prevzatia návrhu Koncesionára týkajúceho sa
um iestnenia nových autobusov nedoručí k predloženém u návrhu stanovisko,

považuje sa

konanie M esta za súhlas s návrhom Koncesionára.
5.

Koncesionár sa zaväzuje na obdobie platnosti tejto zm luvy poskytnúť bezodplatne M estu
v interiéri autobusov m iesto o vým ere m inim álne 2500 cm 2 za účelom prezentácie M esta a jeho
aktivít.

6.

Koncesionár sa zaväzuje udržať počas koncesnej lehoty priem ernú spotrebu pohonných hm ôt
autobusov vykonávajúcich dopravné výkony podľa tejto zm luvy tak, aby nebola vyššia o viac ako
5 % ako je priem erná spotreba autobusov k prvému dňu koncesnej lehoty. Koncesionár sa
zaväzuje udržať rozsah opráv autobusov vykonávajúcich dopravné výkony podľa tejto zm luvy
tak, aby nebol vyšší o viac ako 5 % oproti stavu zisteném u k prvém u dňu koncesnej lehoty.

ČI.XI
Zm luvné pokuty

1.

V prípade porušenia predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej
ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane povinností na úseku nakladania s odpadm i a
povinností vykonávať predm et tejto zm luvy odborne spôsobilým i osobam i, je Koncesionár
povinný zaplatiť O bjednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý jednotlivý prípad
porušenia.

2.

M esto je povinné zaplatiť Koncesionárovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sum y za každý
deň

om eškania so splnením povinnosti uhradiť odplatu za vykonané dopravné výkony alebo

akékoľvek iné peňažné plnenie podľa tejto Zmluvy.
3.

V prípade

opakovaného

podstatného

porušovania

povinn ostí

zo

strany

Koncesionára

je

Koncesionár povinný zaplatiť M estu zm luvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej výšky mesačnej
odplaty. Právo na zaplatenie zm luvnej pokuty však vznikne až po tom , čo Koncesionár aj po
predchádzajúcom písom nom upozornení M esta doručenom do jeho sídla s prim eranou dobou na
nápravu, nie kratšou ako 5 pracovných dní, bude

pokračovať v nam ietanom

porušovaní

povinnosti Koncesionára alebo neodstráni následky tohto porušenia.
4.

Prípadné nároky na náhradu škody v rozsahu, ktorá prevyšuje zm luvnú pokutu, a nároky
z vadného plnenia nie sú zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté.
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ČI. XII
O kolnosti vylučujúce zodpovednosť

1.

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej Zm luvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nem ožno rozumne
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zm luvy túto prekážku predvídala.

2.

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v
om eškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pom erov.

3.

Ani jedna

zo

vyplývajúcich

Zm luvných
zo

strán

nenesie

ak

preukáže,

zmluvy,

zodpovednosť za
že

nesplnenie

nesplnenie
povinnosti

svojich
nastalo

povinností
následkom

m im oriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky, ani ich následky nebolo
možné v čase uzatvárania zm luvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť,
vyhnúť, ani ich prekonať. Za m im oriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú
najmä (i) atm osférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku,
náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica,
zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád strom ov, stožiarov a iných predm etov,
zem etrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle
poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii)
skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretím i subjektm i, najmä vandalské činy, protiprávne
poškodenie, a/alebo (¡¡i) okolnosti súvisiace s hrom adným šírením (pandém iou) nákazlivých
chorôb, ako aj (iv) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti").
V prípade vzniku m im oriadnej udalosti sa zm luvné strany zaväzujú v dobrej viere rokovať a
následne prijať

nevyhnutné

spravodlivé

opatrenia

(napr.

aj

v podobe

dočasnej

úpravy

vzájom ných práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy) tak, aby m inim alizovali negatívne
dopady m im oriadnej udalosti na ich hospodárske, ekonom ické a finančné postavenie.
4.

M edzi m im oriadne udalosti patria aj tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení,

5.

Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti

licencií alebo podobných o právnení pre účely plnenia bez zavinenia Koncesionára.
má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznám iť druhej Zmluvnej strane
povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch.
Oznám enie sa m usí urobiť bez zbytočného odkladu po tom , čo sa povinná Zmluvná strana o
prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti m ohla dozvedieť. Nesplnenie oznam ovacej
povinnosti zaväzuje

povinnú

Zm luvnú

stranu

nahradiť škodu,

ktorej sa

m ohlo

včasným

oznám ením predísť. Účinky o koln ostí vylučujúcich zodpovednosť sú obm edzené iba na dobu,
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. O kolnosti vylučujúce zodpovednosť
oslobodzujú povinnú Zm luvnú stranu od povinnosti platiť zm luvnú pokutu v dôsledku porušenia
povinnosti, na ktorú sa tie to okolnosti viažu.
6.

Počas doby trvania o ko ln ostí vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zm luvná strana nemá právo
na odstúpenie od zmluvy.

7.

Po skončení účinkov oko ln ostí vylučujúcich

zodpovednosť m usí povinná

Zmluvná

strana

pokračovať v plnení svojich zm luvných záväzkov, najmä Koncesionár bezodkladne zabezpečiť
prevádzku pravidelnej mestskej verejnej hrom adnej autobusovej dopravy rozsahu a kvalite podľa
tejto zmluvy.
8.

Obm edzenie a prerušenie plnenia prevádzky. Koncesionár je oprávnený obm edziť alebo prerušiť
prevádzku, a to obm edzením služby pravidelnej mestskej verejnej hrom adnej autobusovej
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dopravy, ak je M esto v om eškaní s úhradou mesačnej platby m inim álne 30 dní po term íne
splatnosti a ak si M esto nesplnilo tú to svoju povinnosť ani v náhradnej lehote, ktorú mu poskytol
Koncesionár v písom nej výzve. Koncesionár v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody.
Koncesionár o bn oví obm edzenú alebo prerušenú prevádzku bez zbytočného odkladu po zániku
dôvodu prerušenia alebo obm edzenia. Koncesionár je pri výkone to h to práva povinný postupovať
tak, aby bola obslužnosť územia, na ktorom sa dopravné výkony vykonávajú, čo najmenej
obm edzená.

Č I. X III

Zánik zm luvy
1.

Ak ďalej nie je uvedené inak, koncesná zmluva končí uplynutím koncesnej lehoty. Zmluvu je
možné ukončiť tiež na základe písom nej dohody oboch Zm luvných strán.

2.

Od zm luvy m ožno odstúpiť len v prípadoch ustanovených v tejto zm luve. O dstúpením od zm luvy
zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej Zm luvnej strane; Zm luvná strana, ktorá
odstupuje od zmluvy, je však oprávnená určiť aj neskorší deň, v ktorom nastanú účinky
odstúpenia, nie však neskôr ako 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zm luvnej strane.

3.

4.

Koncesionár je oprávnený odstúpiť od zm luvy v nasledovných prípadoch:
a)

ak M esto podstatne porušilo zmluvu,

b)

ak sa rozhodlo o vstupe M esta do nútenej správy,

c)

v ostatných prípadoch ustanovených v tejto zmluve.

Na účely tejto zm luvy sa za podstatné porušenie zm luvy M estom považuje prípad, ak:
a)

M esto je v om eškaní s úhradou mesačnej časti odplaty podľa tejto zm luvy o viac ako 60
dní,

b)

M esto

bez

písom nej

dohody

s Koncesionárom

zníži

objem

dopravných

výkonov

vyjadrený v počte kilom etrov na obdobie jedného kalendárneho roka viac ako je
zm luvným i stranam i dohodnuté v článku II tejto Zmluvy.
5.

M esto je oprávnené odstúpiť od zm luvy v nasledovných prípadoch:
a)

ak Koncesionár podstatne porušil zmluvu,

b)

ak Koncesionár podal návrh na reštrukturalizáciu,

c)

ak na m ajetok Koncesionára bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zam ietnutý pre nedostatok majetku,

d)

ak Koncesionár vstúpil do likvidácie,

e)

M esto je dlhodobo platobne neschopné,

f)

ak príslušným orgánom bolo konštatované, že uzatvorením tejto zm luvy došlo k
porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu.

6.

Na účely tejto zm luvy sa za podstatné porušenie zm luvy Koncesionárom považujú najmä
nasledovné prípady:
a)

Koncesionárom zavinené vynechávanie spojov v rozsahu vyššom ako 5 % z celkového
počtu spojov, pričom M esto je povinné toto porušenie preukázať,

b)
7.

porušovanie cenového vým eru a/alebo tarifného poriadku.

V prípade úm yslu odstúpiť od zm luvy v dôsledku porušenia právnej povinnosti upravenej v tejto
zmluvy, je oprávnená zm luvná strana povinná pred odstúpením od zm luvy najskôr písom ne
upozorniť druhú zm luvnú stranu na porušenie zm luvy so stanovením

dodatočnej lehoty,

Strana 13 z 16

é

Koncesná zm lu va na p o s k y tn u tie slu žie b m estskej a u to b u so v e j d o p ra v y m esta Považská Bystrica

najmenej 30 dní na vykonanie nápravy. Oprávnená zmluvná strana m ôže v uvedených prípadoch
odstúpiť od zm luvy až po m árnom uplynutí dodatočnej lehoty.

ČI. XIV
Osobitné ustanovenia

1.

Zm luvné

strany

sa

zaväzujú

vzájom ne

sa

inform ovať

o

všetkých

právne

významných

skutočnostiach, ktoré môžu mať význam ný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou,
ako aj pre realizáciu predm etu zmluvy.
2.

Zm luvné strany sa dohodli, že plnenie práv a povinností v zmysle tejto zm luvy budú pravidelne, a
to

vždy jedenkrát za tri

po

sebe

nasledujúce

kalendárne

m esiace

vyhodnocovať.

Prvé

vyhodnotenie sa uskutoční ku dňu 31.03.2021.
3.

Doručovanie. Pokiaľ v tejto zm luve nie je uvedené inak, všetky oznám enia alebo iná kom unikácia

podľa alebo v súvislosti s to uto zm luvou (ďalej len „oznám enie") m usí byť vyhotovená písom ne a
doručovaná druhej Zm luvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa,
elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zm luvných strán uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznám enia sa považuje:
a)

ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia
zásielky obsahujúcej oznám enie prijím ajúcou Zm luvnou stranou. O znám enie sa považuje
za doručené prijím ajúcej Zmluvnej strane aj okam ihom vrátenia zásielky odosielajúcej
Zmluvnej strane z dôvodu „ad re sá t neznámy", „zásielka neprevzatá v odbernej lehote",
„ad re sá t nezastihnutý", „ad resát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného
dôvodu,

b)

ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-m ailovej správy
obsahujúcej oznám enie prijím ajúcou Zm luvnou stranou;

c)

ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznám enia prijím ajúcou Zmluvnou
stranou.

4.

Všetky oznám enia podľa tejto zm luvy sa uskutočnia v slovenskom jazyku. Koncesionár je povinný
písom ne oznam ovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v
záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z
týchto údajov. V prípade, že si Koncesionár povinnosť podľa tohto odseku zm luvy nesplní, alebo
sa dostane do om eškania s jej splnením v čase, kedy mu O bjednávateľ zašle oznám enie podľa
tejto zmluvy, Koncesionár v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznám il s obsahom
oznám enia odosielaného Objednávateľom

podľa tejto zm luvy a za to, že nastali účinky

náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.
5.

Rozhodné právo. Zm luvné vzťahy vyplývajúce zo zm luvy sa riadia v častiach neupravených touto

zm luvou príslušným i ustanoveniam i platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6.

Riešenie sporov vzájom nou dohodou. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti

medzi Zm luvným i stranam i alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto zmluvy, sa Zmluvné
strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájom ným rokovaním za účelom
dosiahnutia zm ieru v spornej otázke.
7.

Riešenie sporov súdnou cestou. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne m edzi Zm luvným i stranami, ktorý

sa nepodarí vyriešiť vzájom nou dohodou, bude predložený na rozhodnutie príslušném u súdu so
sídlom v Slovenskej republike.
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8.

Vylúčenie vzdania sa práva. Žiadny odkaz v tejto zm luve na akékoľvek konkrétne právo alebo

opravný prostriedok nezabráni, aby Zm luvné strany uplatnili akékoľvek iné právo alebo akýkoľvek
iný opravný prostriedok alebo aby vykonávali akúkoľvek činnosť, na ktorú môže byť Zmluvná
strana podľa o ko ln ostí inak oprávnená zo zákona. Ak Zm luvná strana nebude striktne vymáhať
ustanovenia zmluvy, nebude sa to považovať za vzdanie sa akéhokoľvek zodpovedajúceho
porušenia alebo záväzku alebo akéhokoľvek následného porušenia takého to záväzku.
9.

Postúpenie práv. Koncesionár nie je oprávnený práva a povinnosti z tejto zm luvy postúpiť bez

predchádzajúceho písom ného súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu.
10. Vylúčenie započítania. Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, žiadna Zm luvná strana
nesmie započítať žiadnu zo svojich pohľadávok proti žiadnej z pohľadávok, ktoré má podľa tejto
zm luvy voči nej druhá Zm luvná strana.
11. DPH. Čiastky podľa tejto zm luvy sú uvedené bez DPH.
12. Právne zastúpenie. Zm luvné strany potvrdzujú, že pred uzatvorením zm luvy m ali možnosť
objednať si právneho zástupcu. Každá zo Zmluvných strán znáša v súvislosti s rokovaním alebo
podpisom zm luvy svoje vlastné náklady (vrátane nákladov na právneho zástupcu).
13. Jazyk zm luvy. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. V prípade rozporov medzi
slovenskou verziou a akým koľvek prekladom do akéhokoľvek iného jazyka, bude rozhodná
slovenská verzia.
14. Rovnopisy. Táto zm luva je vyhotovená v počte šesť rovnopisov, pričom každý z nich sa považuje
za originál a všetky takéto originály tvoria jednu a tú istú zmluvu. Každá zo Zm luvných strán
obdrží po tri rovnopisy.
15. O ddeliteľnosť. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení zm luvy bude súdom alebo príslušným
štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevym áhateľné,
alebo stratí účinnosť, platnosť a/alebo prestane byť vym áhateľné z iného dôvodu, Zmluvné
strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom takúto chybu, a to tak, aby bol zm ysel zm luvy naplnený.
16. Pretrvávajúce záväzky. Záväzky Zmluvných strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať
aj po skončení platnosti zm luvy nezanikajú a budú i naďalej platné a účinné v plnom rozsahu. Bez
obm edzenia všeobecnej povahy vyššie uvedeného, nezanikajú nároky na zaplatenie prípadných
zmluvných pokút a nároky na náhradu škody a ustanovenia o spôsobe doručovania oznám ení
medzi Zm luvným i stranam i, o rozhodnom práve, alebo o spôsobe riešenia sporov, ktoré vzniknú
Zmluvným stranám podľa zmluvy.

ČI. XV
Záverečné ustanovenia

1.

Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia O bchodného
zákonníka a ďalších právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na predm et zmluvy.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom a Zm luvným i stranam i a účinnosť
dňom nasledujúcim

po dni jej

zverejnenia na w ebovom sídle M esta, najskôr však dňa

0 1 . 11 . 2020 .
3.

Neoddeliteľnou súčasťou zm luvy sú jej prílohy podľa Zoznam u príloh.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom každá Zm luvná strana dostane po tri
rovnopisy.

5.

Zm luvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť tú to zm luvu, zm luvné prejavy sú im
dostatočne zrozum iteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obm edzená a právny úkon je
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urobený v predpísanej form e, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podm ienok. Na dôkaz
vyššie uvedeného Zm luvné strany podpísali túto zmluvu.
Zoznam príloh:
1.

Licencia Dopravcu na vykonávanie dopravných služieb v m este Považská Bystrica

2.

Cestovný poriadok s definíciou rozsahu km predm etnej linky

3.

Kalkulačný vzorec

4.

Tarifný poriadok

5.

Prepravný poriadok

6.

Zoznam vozidiel, ktorým i disponuje Dopravca pri poskytovaní služieb pravidelnej mestskej
verejnej hrom adnej autobusovej dopravy osôb

7.

Plán dopravnej obslužnosti mesta Považská Bystrica

8.

Preferencia mestskej hrom adnej dopravy v m este Považská Bystrica

9.

Uznesenie M estského zastupiteľstva mesta Považská Bystrica [__________________ ] zo dňa 14.
08.

2020, ktorým bolo schválené uzatvorenie tejto zmluvy

Objednávateľ:

Koncesionár:

M esto Považská Bystrica

M estská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica

V Považskej Bystrici dňa 17.08.2020

V Považskej Bystrici dňa 17.08.2020

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Ing. Jozef Keruľ

prim átor

predseda predstavenstva

Ing. Katarína Oravíková Podoliaková, PhD.
podpredseda predstavenstva

Radovan Čm elo
člen predstavenstva
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