
Dohoda o náhrade škody 
uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 420 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Dohoda") medzi nasledovnými zmluvnými 
stranami: 

1. Odberateľ 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „Odberateľ alebo TSK") 

a 

2. Dodávateľ: 
KMET Handlová, a.s. 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO. 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

(ďalej len „Dodávatel"') 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová 
Mgr. Matej Danóci _:__ predseda predstavenstva 
Ing. Jozef Tonhauser - člen predstavenstva 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK33 0900 0000 0051 4426 1325 
36 334 634 
2021816467 
SK2021816467 
Obchodný register Okres. súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 

10353/R 

(spoločne ďalej Odberateľ a Dodávateľ ako „zmluvné strany"). 

1. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 25.07.2016 TSK uzatvoril s Dodávateľom Zmluvu o dodávke a odbere tepla 

č.: 01/2016/T (TSK eviduje pod č. 2016/0494), ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.07.2016, 

a následného Dodatku č. 1 zo dňa 02.09.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.09.2019, na 

dodávku tepla pre bývalé Gymnázium I. Bellu, L. Novomestského 15 v Handlovej, 

nachádzajúce sa v budove - školy, súpisné číslo 1157, postavenej na parcele č. 3961/6, 

zapísanej na L V č. 2769, pre k.ú. Handlová, ktorej vlastníkom je TSK (ďalej len „bývalé 

gymnázium"). 



2. Zanedbaním povinností zo strany Dodávateľa došlo dňa 06.01.2017 ku vzniku škody 
v budove bývalého gymnázia, konkrétne na vodovodnom potrubí a radiátoroch v počte 69 
ks. Dodávateľ sa na stretnutí dňa 25.10.2018 zaviazal k výmene poškodených radiátorov 
a uvedeniu vykurovacieho systému do pôvodného stavu, a to ku dňu 31.12.2018. 
V dohodnutom termíne Dodávateľ zabezpečil výmenu 24 ks radiátorov a sprevádzkovanie 
1 vetvy vykurovacieho systému, čím neboli splnené dohodnuté podmienky náhrady 
spôsobenej škody. 

II. 
Predmet Dohody 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti 
s vysporiadaním vzniknutej škody bližšie špecifikovanej v čl. 1. bod 2. tejto Dohody. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať vzniknutú škodu bližšie špecifikovanú v čl. 1. bod 2. 
tejto Dohody formou výmeny zostávajúcich poškodených radiátorov v počte 45 ks, a to 
v lehote do 30.09.2020. 

3. V prípade, že Dodávateľ SVOJU povinnosť uvedenú v bode 2. tohto článku Dohody 
v dohodnutej lehote nesplní, zaväzuje sa, že vzniknutú škodu vysporiada formou finančnej 
kompenzácie v sume celkom 6 545,52 eur v lehote do 05.10.2020. Dodávateľ zároveň 

berie na vedomie, že ak sa s úhradou vyčíslenej škody dostane do omeškania, TSK je 
oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania s plnením. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového 
a právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Dohody súhlasia, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

3. Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 

4. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 
ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v 
spojení s § Sa ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. 



5. Dohoda je vyhotovená piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží TSK a dva jej 
rovnopisy obdrží Dodávateľ. 

6. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky z Dohody v zmysle § 524 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohľadávky Dodávateľa v rozpore s Dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, 
bude v zmysle§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSKje zároveň platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK. 

?. Ii . o - 20'lľ' 
V Trenčíne dňa 

7 
.......... . 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

·, 7 -',1t]· 2020 
V H\\dlovej dňa ..................... . 

................ ~ ... \ : .. ·:: ............................ . 

Mgr. Matej Danóci 
predseda predstavenstva 

··········t/ ········ ""'·················· 
Ing.;.rozef Tonhauser 
člen predstavenstva 


