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Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu 

 č. 01/2021-S53 
uzatvorená v súlade s ust. § 558 a nasl. v spojení s ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

                                                              Čl. I 

   ÚČASTNÍCI DOHODY 
1.1 Veriteľ: 

Obchodné meno : Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 

Sídlo : Drieňová 24, 820 09 Bratislava  

Právna forma : akciová spoločnosť 

Registrácia : Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I, 

                                                Oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B 

Štatutárny orgán : Predstavenstvo 

V mene spoločnosti konajú   : Ing. Roman Gono -  predseda predstavenstva  

                                                Ing. Jaroslav Daniška - podpredseda predstavenstva  

IČO : 35 914 921 

DIČ : 2021920065 

IČ DPH : SK2021920065  

Údaje k DPH                        : je platiteľ DPH 

  

Veriteľ je zdaniteľnou osobou podľa ust. § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov.                                          

(ďalej len „Veriteľ“ alebo „ZSSK CARGO“)   

          

                                              

1.2 Dlžník:      

Názov : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Sídlo : Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

Právna forma : štátna rozpočtová organizácia osvedčujúca svoje právo konať na   

základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Štatutárny orgán/konajúci     : Ing. Jiří Žežulka, prezident finančnej správy  

IČO                                 : 42 499 500 

Údaje k DPH                        : nie je platiteľ DPH 

  

Dlžník  nie je zdaniteľnou osobou podľa ust. § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov.                                          

(ďalej len „Dlžník“)        

(Veriteľ a Dlžník ďalej spolu ako „Účastníci Dohody“ alebo jednotlivo ako „Účastník 

Dohody“) 

 

 

 

Čl. II 

ÚVODNÉ USTANOVENIA a PREDMET DOHODY 
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2.1  Právni predchodcovia Účastníkov Dohody uzatvorili dňa 01.09.2000 Zmluvu o nájme 

nebytových priestorov č. 81118 001-1-00, ku ktorej bolo následne uzatvorených celkom 

šesť dodatkov (ďalej len „Zmluva“). Na základe Zmluvy právny predchodca Veriteľa 

v postavení prenajímateľa prenajal právnemu predchodcovi Dlžníka ako nájomcovi 

nebytové priestory v areáli terminálu kombinovanej dopravy Dobrá (ďalej len „TKD 

Dobrá“), ktoré Dlžník doteraz užíva a ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. Zmluvy 

(ďalej len „Predmet nájmu“ alebo súčasne „Odberné miesto“). Do uvedeného 

Predmetu nájmu bola zabezpečená dodávka elektrickej energie prostredníctvom 

dodávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 

IČO:31364501 (ďalej len „ŽSR“) na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 

091100P6030/13 zo dňa 22.05.2013. 

 

2.2  Účastníci Dohody a ŽSR uzavreli Dohodu o ukončení platnosti Zmluvy o združenej 

dodávke elektriny číslo: 091100P6030/13 (ďalej „Dohoda o ukončení“), v ktorej sa 

dohodli, že dňom 31.12.2020 končí platnosť Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 

091100P6030/13 zo dňa 22.05.2013. Následne odo dňa 01.01.2020 ŽSR prestali 

poskytovať do Predmetu nájmu dodávku elektrickej energie a pre Dlžníka ju začal 

zabezpečovať a poskytovať Veriteľ.  

 

2.3 Dlžník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že na základe Zmluvy užíva Predmet nájmu, 

tak, ako bolo deklarované v čl. II ods. 2.1 tejto Dohody, a zároveň potvrdzuje, že v 

období od 01.01.2020 do 31.12.2020 odoberal v Predmete nájmu elektrickú energiu od 

Veriteľa. 

 

2.4 Predmetom tejto Dohody je preto urovnanie záväzkov za dodávku elektrickej energie 

dodanej do Predmetu nájmu za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 (ďalej len 

„Nefakturované obdobie“), pričom s takýmto spôsobom vysporiadania záväzkov 

Účastníci Dohody súhlasia a rovnaký súhlas s takýmto postupom vyjadrilo aj ŽSR.       

 

2.5  Vzhľadom na vyššie uvedené Účastníci Dohody v záujme vylúčenia pochybností 

potvrdzujú, že Dlžník v Nefakturovanom období odoberal v Odbernom mieste od 

Veriteľa elektrickú energiu, v množstve 12 490,87 kWh (ďalej len „Odber elektriny“).   

 

2.6 Za vykonaný Odber elektriny, t.j. Nefakturované obdobie, je Veriteľ oprávnený Dlžníkovi 

vystaviť faktúru v súlade s bodom 2.8 tejto Dohody a vyfakturovať sumu vo výške 

2 016,21 € bez DPH (ďalej len „Dlh“). 

 

2.7 V súlade s vyššie uvedeným Dlžník podpisom tejto Dohody podľa ust. § 558 zákona               

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpsiov (ďalej len „Občiansky 

zákonník“ alebo „OZ“) Dlh z Odberu elektriny za Nefakturované obdobie uznáva. 

 

2.8 Po zohľadnení vyššie uvedeného sa Účastníci Dohody v záujme odstránenia vzájomných 

rozporov v súlade s ust. § 585 OZ dohodli na urovnaní Dlhu (ďalej len „Urovnanie“), 

pričom spôsob Urovnania Dlhu sa uskutoční nasledovne: 

 

2.8.1. Veriteľ vystaví Dlžníkovi faktúru, a to do 30 dní (ďalej len „Faktúra“) odo dňa 

uzatvorenia tejto Dohody, podkladom bude vyúčtovacia faktúra od dodávateľa 

elektrickej energie, ktorými sú ŽSR, predmetná vyúčtovacia faktúra tvorí 

neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto Dohode (ďalej len „Vyúčtovacia faktúra“).  
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2.8.2  Dlh bol vypočítaný ako percentuálny podiel z Vyúčtovacej faktúry, pričom pri 

výpočte sa zohľadnilo Nefakturované obdobie a skutočný Odber elektriny 

z Odberného miesta, pričom DPH bude uplatnená v zmysle platných právnych 

predpisov. Faktúra bude vystavená s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo 

dňa vystavenia Faktúry. V prípade, že splatnosť Faktúry pripadne na deň 

pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti Faktúry 

považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa bude považovať za 

uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na niektorý z bankových účtov 

Veriteľa uvedených na Faktúre, alebo na číslo účtu ZSSK CARGO uvedeného 

v záhlaví tejto Dohody. Všetky bankové poplatky znáša Dlžník, s výnimkou 

poplatkov vyrubených bankou Veriteľa. 

 

2.8.3  Dňom Uhradenia Faktúry zo strany Dlžníka nastanú účinky Urovnania v súlade 

s ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka.   

 

2.9 Po Urovnaní si žiaden z Účastníkov tejto Dohody nebude oprávnený uplatňovať 

akékoľvek nároky vo vzťahu k Odberu elektriny za Nefakturované obdobie.  

 

 

                                                            Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
3.1 Vzťahy medzi Účastníkmi Dohody, ktoré nie sú osobitne upravené touto Dohodou, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka  

a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

3.2 Akékoľvek zmeny obsahu Dohody, môžu byť vykonané iba formou písomných 

a vzostupne očíslovaných Dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma Účastníkmi 

Dohody. 

 

3.3 Doručovanie pre účely Dohody sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, 

ak sa doručuje na poslednú známu adresu Účastníka Dohody, ktorá bola ako posledná 

známa adresa týmto Účastníkom Dohody písomne oznámená. Obaja Účastníci Dohody sa 

zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy bez zbytočného odkladu. 

Písomností sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhým Účastníkom Dohody 

(príjemcom). Písomností sa považujú za riadne doručené aj dňom odmietnutia ich 

prevzatia alebo v deň kedy sa doručovaná písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená 

späť, a to aj vtedy ak sa adresát o jej doručovaní nedozvedel. 

 

3.4 Účastníci Dohody berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto 

Dohody v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o slobode informácií“). 
 

3.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu osobami oprávnenými konať v mene 

Účastníkov Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len 
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„CRZ“) v súlade ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a ods. 2 

a ods. 13 Zákona o slobode informácií.  

 

3.6 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Dohody (alebo jej časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Dohodu, nemá takáto neplatnosť 

a/alebo neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Dohody, 

alebo samotnej Dohody. V takomto prípade sa obaja Účastníci Dohody zaväzujú bez 

zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný 

účel, sledovaný uzavretím Dohody a dotknutým ustanovením. Členenie Dohody a jej 

titulky nie sú pre výklad Dohody podstatné. 

 

3.7 Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých Veriteľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a Dlžník dve (2) vyhotovenia, každý s platnosťou originálu. 

 

3.8 Neoddeliteľnou prílohou k tejto Dohode je Vyúčtovacia Faktúra. 

 

3.9 Účastníci  Dohody  vyhlasujú,  že  majú spôsobilosť na právne úkony, že si túto Dohodu 

pred jej podpisom riadne prečítali a jej obsahu porozumeli. Účastníci Dohody ďalej 

vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá po vzájomnej dohode, v súlade s platnými 

právnymi predpismi a v súlade s ich slobodnou a vážnou vôľou, ktorá je v obsahu tejto 

Dohody vyjadrená dostatočne určito a zrozumiteľne  a že túto Dohodu neuzavreli v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu s úpravou práv 

a povinností vyplývajúcou z tejto Dohody, Účastníci Dohody túto prostredníctvom osôb 

oprávnených konať v ich mene podpísali. 

 

 

Dlžník:                                                                        Veriteľ:  

 

V Bratislave.....................                                             V Bratislave.............................  

 

 

 

 

........................................................................  ......................................................................... 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky       Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s.               

                  Ing. Jiří Žežulka                                                     Ing. Roman Gono            

             prezident finačnej správy                                        predseda predstavenstva  

 

                                                             

                                                                           

                                                                                

                                                                       

                                                                         ..............................................................................                   

                                                                              Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.                

                                                                                               Ing. Jaroslav Daniška   

                                                                   podpredseda predstavenstva  


