Dohoda o úhrade za výruby
w

C.
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Dohoda“)
Obchodné meno :
sídlo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. ú.:
štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
zapísaný v OR OS: BA I. odd.: Sa, vl. č.: 3518/ B,
35 919 001
202 193 7775
SK 202 193 7775
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6624859013/1111
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ,
Ing. Štefan Tôrôk, člen predstavenstva

(ďalej len „NDS “)
a

Obec :
Právna forma:

Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Ratkovce
samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
£>0&

Cd

O M r/v

starca

obce

(ďalej len „Obec“)
(ďalej aj „ účastníci dohody“)
Preambula

Oplotenie diaľnice v úseku D1 Trnava - Horná Streda je na mnohých miestach
nevyhovujúce, preto sa NDS rozhodla realizovať výstavbu nového oplotenia diaľnice.
Realizácia tohto oplotenia si vyžiadala výrub drevín rastúcich v línií navrhovaného oplotenia
a v jeho bezprostrednej blízkosti. Výrub drevín sa predpokladá na cestnom pozemku, na
nevyužívanom území zarastenom náletovými drevinami a na sadovnícky upravených
pozemkoch pri ceste.
Tento výrub drevín sa uskutoční aj v katastrálnom území obce Ratkovce
Článok I.
Predmet Dohody

1.

Predmetom tejto Dohody je dohoda účastníkov dohody na úhrade za realizáciu výrubu
drevín v katastrálnom území Ratkovce.

2.

Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že NDS sa zaväzuje zaplatiť Obci úhradu za výrub
drevín
vo
výške
119
778,00
Eur
(slovom:
Jednostodevätnásťtisíc
sedemstosedemdesiatosem Eur“). Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že suma: 119

778,00 Eur pokrýva všetky nároky Obce voči NDS súvisiace s výrubom drevín, ktoré
bude NDS realizovať v katastrálnom území Ratkovce.
3.

NDS sa zaväzuje sumu uvedenú v bode 2 tohto článku zaplatiť Obci do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

4.

Strany tejto Dohody sa dohodli, že ak NDS z vlastnej viny nesplní svoj peňažný záväzok
podľa ČI. I. bod 2 tejto Dohody, zaväzuje sa NDS zaplatiť Obci úrok z omeškania vo
výške 0,05% za každý deň omeškania.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto Dohody je možná len písomnou dohodou oboch jej účastníkov.
2. Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Dohody sa spravuje
Obchodným zákonníkom.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Dohody celkom alebo sčasti neplatným,
nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, zákonnosť
a uplatniteľnosť zvyšných ustanovení tejto Dohody o urovnaní i Dohody ako takej.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody, vrátane akýchkoľvek právnych nárokov
vzniknutých na jej základe alebo s ňou súvisiacich, je možné postúpiť na tretie osoby len
s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany tejto Dohody.
5. Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že obsahu tejto Dohody porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.
6. Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom NDS i Obec obdržia po
dvoch (2) vzájomne podpísaných vyhotoveniach.
7. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Bratislave, d

ň

a

2012

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predsťavenstva
generálnyriaditeľ

Ing. Štefan Tôrok
člen predstavenstva

V Ratkovciach, dňa<r!?.'.í£ľ....2012
Obec Ratkovce

