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Dohoda o započítaní pohľadávok 
uzatvorená v zmysle ust. § 364 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Obchodný zákonník) 
(ďalej len: „dohoda“) 

 
uzatvorená medzi 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. 1. Obec Slovenský Grob 
sídlo: Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 
v zastúpení: JUDr. Štefanom Gašparovičom, starostom obce Slovenský Grob 
IČO: 00 30 50 73 
DIČ: 2020662248 
bankové  spojenie: VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu: 3227112/0200 
IBAN: SK9302000000000003227112 
BIC: SUBASKBX 
registrácia:  obec zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. 
dátum vzniku: 01. 07. 1973. 
kód obce: 508225 
(ďalej len: „Obec“) 

 
1. 2. VSG s. r. o. 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro,  
vložka číslo: 36278/B,  
sídlo: Hlavná č. 134, 900 26 Slovenský Grob 
IČO: 35 938 366   
zastúpená konateľom:  
Ing. Juraj Slováček, trvale bytom: Chorvátska č. 51, 900 26 Slovenský Grob 
 (ďalej len: „Nájomca“) 

 
 

2. PREDMET DOHODY 
 

2.1. Spoločnosť VSG s. r. o. má voči obci Slovenský Grob na základe vystaveného čestného 
prehlásenia zo dňa 23. 06. 2017 pohľadávku vo výške 10.305,65 € za rekonštrukčné práce 
nad rámec bežných opráv na objekte „starej školy“ – budove, súpisné číslo: 178, 
nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ číslo: 569/9, /o výmere 1.184m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria/ pre k. ú.: Slovenský Grob, zapísaná na Liste vlastníctva č. 
1062, evidovanom na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor. /ktorý mala od obce 
Slovenský Grob v prenájme/ za obdobie od 01. 06. 2005 do 31. 12. 2016. 
(Čestné vyhlásenie spoločnosti VSG s. r. o., dátum vystavenia dňa: 23. 06. 2017, tvorí nedeliteľnú prílohu č. 

1 tejto dohody) 

 
2.2. Obec Slovenský Grob má voči spoločnosti VSG s. r. o. na základe uzatvorenej nájomnej 
zmluvy zo dňa 01. 06. 2005 pohľadávku vo výške 10.305,65 ,- € za neuhradené nájomné za 
prenájom nebytového priestoru budovy „starej školy“ na adrese: Hlavná č. 134 v Slovenskom 
Grobe za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016. (t. j. neuhradené nájomné za rok 2016 
v sume: 5.362,80 € a alikvotná časť neuhradeného nájomného za rok 2015 v sume 4.942,85 
€). 

(Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov uzatvorená medzi prenajímateľom obcou Slovenský 
Grob a nájomcom spoločnosťou VSG s. r. o., dátum uzatvorenia dňa: 01. 06. 2005 + výpoveď z nájomnej 
zmluvy - odpoveď obce Slovenský Grob zo dňa 09. 01. 2017, tvorí nedeliteľnú prílohu č. 2 tejto dohody) 

 
 

 
Pohľadávka Spoločnosti VSG s. r. o. voči obci Slovenský Grob: 
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Čestné vyhlásenie Suma Dlžná čiastka Suma do zápočtu 

zo dňa 23. 06. 
2017. 

10.305,65,- € 10.305,65,- € 10.305,65,- € 

Spolu  10.305,65,- € 10.305,65,- € 

 
Pohľadávka Obce Slovenský Grob voči spoločnosti VSG s. r. o.: 
 

Nájomná zmluva Suma Dlžná čiastka Suma do zápočtu 

zo dňa 01. 06. 
2005. 

10.305,65,- € 10.305,65,- € 10.305,65,- € 

Spolu  10.305,65,- € 10.305,65,- € 

 
 

3. PODMIENKY ZAPOČÍTANIA 
 
3. 1. V zmysle ust. § 364 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že si  
započítavajú vzájomné pohľadávky v rozsahu v akom sa vzájomne kryjú, t. j. vo výške 
10.305,65,- €, čím obaja účastníci tejto dohody  považujú svoje pohľadávky vo výške 
10.305,65,- € za vzájomne vysporiadané. 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

4. 1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami, pokiaľ 
nie je ďalej uvedené inak a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v z. n. p. 
 
4. 2. Obe strany prehlasujú, že po splnení tejto Dohody nemajú voči sebe viac žiadne 
neuspokojené nároky.  
 
4. 3.  Zmluvné strany prehlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom dohody a nemajú 
v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Prehlasujú, že 
zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných 
podmienok. Dohode porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi 
podpismi. 
 
4. 4.  Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s právnou silou originálu, z toho jeden 
rovnopis je určený pre Obec Slovenský Grob a jeden rovnopis pre spoločnosť VSG s. r. o. 

V Slovenskom Grobe, dňa:                
  
         
 

 
     
 
                                                                                                              
_________________________                             __________________________ 
JUDr. Štefan Gašparovič                              VSG s. r. o.  
starosta obce Slovenský Grob                 v zastúpení: Ing. Juraj Slováček,  
                                                                     konateľ 
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Príloha č.1 
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Príloha 

č.2
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