
Dohoda o urovnaní sporných nárokov 
uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov) 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len ako „TSK") 
a 

Zhotoviteľ : 

Sídlo: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Názov a číslo registra : 

(ďalej len „zhotovitel"') 

medzi zmluvnými stranami: 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

IPOS, s. r. o. 
Horná 26 
974 01 Banská Bystrica 
Ing. Igor Chylo, konateľ spoločnosti 
31 603 041 
2020460871 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK91 0900 0000 0004 6010 6550 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na 

Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 
1803/S 

(TSK a zhotoviteľ spolu ako „účastníci dohody") 

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej 
len „dohoda") 

Článok 1 
Sporné práva a povinnosti 

1. Dňa 06.09.2016 nadobudla účinnosť „Zmluva o dielo na zákazku: Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné 

rozhodnutie a zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 5: úsek 
Ladce - Púchov" č. 2016/0532 v znení jej dodatkov č.1 - 3 (ďalej len „Zmluva") 



medzi TSK a zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na 
realizáciu diela v zmysle zmluvy. 

2. V zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy bola cena za dielo v časti Majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov ponúknutá, vybraná ako úspešná a zazmluvnená vo výške 
49 990,- Eur (slovom štyridsaťdeväť tisíc deväťstodeväťdesiat eur) bez DPH, DPH vo 
výške 9 998,- Eur, spolu vo výške 59 988,- Eur. 

3. Dodatkom č. 1 zo dňa 05.12.2016 k Zmluve bol upravený termín realizácie diela, 
spolu s upravenou Prílohou č. 2 s vyznačenou úpravou termínu plnenia, kde sa 
omylom zmenila aj cena za dielo v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na 
49 900,- Eur (slovom štyridsaťdeväť tisíc deväťsto eur) bez DPH, pričom DPH vo 
výške 9 998,- Eur, spolu vo výške 59 988,- Eur boli ponechané v zmysle pôvodnej 
ponuky. 

4. Dodatkom č. 3 zo dňa 19.12.2018 k Zmluve bol upravený termín realizácie diela, 
spolu s upravenou Prílohou č. 2 s úpravou termínu plnenia, kde sa ponechala omylom 
zmenená cena za dielo Dodatkom č. 1 v časti Majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov vo výške 49 900,- Eur bez DPH, pričom v Dodatku č. 3 bola zle 
ustanovená ako cena bez DPH, tak aj výška DPH, t. j. upravená na výšku DPH 
9 980,- Eur, čo spravilo výslednú sumu spolu vo výške 59 880,- Eur (slovom 
päťdesiatdeväť tisíc osemstoosemdesiat eur). 

5. Nakoľko vo vyššie uvedených dodatkoch bolo ich predmetom úprava termínu 
realizácie diela a nebol dôvod na zmenu ceny diela v časti Majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov, ide o zjavný omyl v písaní a počítaní, ktorí účastníci dohody 
odstraňujú dohodou. 

Článok 2 
Predmet dohody 

1. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva 
a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky 
a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že TSK uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo v časti 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo výške 49 990,- Eur bez DPH, DPH vo 
výške 9 998,- Eur, spolu vo výške 59 988,- Eur (slovom päťdesiatdeväť tisíc 
deväťstoosemdesiatosem eur), a to na základe faktúry č. 2020/007 vystavenej 
zhotoviteľom a doručenej TSK dňa 01.06.2020 so splatnosťou 30.06.2020. Ide o cenu 
za dielo, ktorá bola zhotoviteľom ponúknutá v procese verejného obstarávania, 
vybraná ako úspešná a zazmluvnená v Zmluve. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že úhradou sumy podľa predchádzajúceho bodu sú ich 
sporné nároky v súvislosti s cenou za dielo v časti Majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky 
z uvedeného vyplývajúce. 



Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej 
právnej úpravy. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto 
dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody 
nedošlo. 

2. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
obdrží TSK ajeden užívateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali. 

V Trenčíne dňa „„. ~ . ~ „~~~~ „~~„ „ „ 

Za TSK: 

„.„„ „„ „„ .•• „„„ ~„„ ~.„ : 

Ing. Jaroslav n\ška 

' predseda TSK '-......_ ____ ___ 

VB k . B . . dv t] . C, 7J!P ans eJ ystnc1 na „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 

Za zhotoviteľa: 

······················· ···"' ············ · 
Ing. Igor Chylo 

konateľ IPOS, s. r. o. 


