
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
podľa § 580 a nasl. Zákona č. 40/1964, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

1.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Číslo zápisu:
IČ DPH:
Číslo účtu:

Konajúca:
Ďalej aj ako „Účastník 1“

Rakovice s.r.o.
č. 42, Rakovice 922 08 
36 238 333
Obchodný register OS Trnava, oddiel Sro, vložka 12157/T 
SK2020170823
IBAN SK55 5600 0000 0052 0036 3001 
Primá banka Slovensko, a.s.
Dušan Daloš -  konateľ'

2 .

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Číslo zápisu:
IČ DPH:
Číslo účtu:

Konajúca:
Ďalej aj ako „Účastník 2“

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o.
č. 390, Kostolné 916 13 
34 133 861
Obchodný register OS Trenčín, oddiel Sro, vložka 18703/R 
SK2020382837
IBAN SK48 7500 0000 0000 2581 8933 
Československá obchodná banka a.s.
Ing. Slavomír Faško -  konateľ

Článok I.

Predmet dohody

1. Účastníci dohody sa dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov v rozsahu 
podľa bodov 2. a 3. tohto článku. Zároveň prehlasujú, že uvedené pohľadávky uznávajú a 
sú vecne a číselne správne uvedené.

2. Pohľadávka "účastníka 1" voči "účastníkovi 2" vyplýva z uzatvorenej kúpnej zmluvy zo dňa 
04.05.2020 o predaji a kúpe nehnuteľností, ktoré sa využívajú na prevádzkovanie 
zariadenia s nakladanie s odpadmi (Skládka odpadov Rakovice) a je vo výške dohodnutej 
kúpnej ceny 94.909,76 EUR.

3. Pohľadávka „účastníka 2“ voči „účastníkovi 1“ predstavuje výšku nespotrebovanej kaucie 
(finančnej zábezpeky) poukázanej na bankový účet „účastníka 1“ v zmysle Zmluvy 
o zložení finančnej zábezpeky zo dňa 26.01.2017. Poukázaná kaucia bola vo výške 
118.000,00 EUR, nespotrebovaná časť kaucie ku dňu tejto dohody predstavuje čiastku 
45 236,83 EUR.

4. Účastníci dohody sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok popísaných v bode 1. 
a bode 2. tohto článku dohody vo výške 45.236,83 EUR.

5. Zvyšnú nezapočítanú časť sumy vo výške 49.672,93 EUR uhradí „účastník 2“ „účastníkovi 
1“ na bankový účet vedený v Primá banka Slovensko, a.s. číslo účtu IBAN SK55 5600 
0000 0052 0036 3001 do piatich dní odo dňa podpisu tejto dohody.



Článok II. 

Záverečné ustanovenia

1. Podpisom tejto Dohody obe strany prehlasujú, že týmto spôsobom sú ich vzájomné 
pohľadávky vyrovnané do výšky podľa ČI. I.

2. Účastníci sa súčasne dohodli, že uzatvorením tejto Dohody nie sú nijako dotknuté 
ustanovenia vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o zložení finančnej zábezpeky zo dňa 
26.01.2017 a táto sa zrušuje vzájomnou dohodou ku dňu podpisu tejto Dohody, pričom 
nespotrebovaná časť kaucie sa vysporiada spôsobom uvedeným v čl. I. tejto Dohody.

3. Účastníci sa dohodli, že Dohodu možno zmeniť alebo doplniť len písomnou formou so 
súhlasom zmluvných strán.

4. Dohoda je v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi.

6. Účastníci vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom dohody, že táto dohoda vyjadruje 
ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto dohodu neuzavreli ani v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho účastníci túto Dohodu vlastnoručne 
podpisujú.
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