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Dohoda o urovnaní sporných ná rokov 
uzatvoreyiá podľa§ 585 a nas l. Obč ianskeho zákonníka (zákon č. 40/ 1964 Zb. v z není neskorších 

predpisov) 

medzi zm luvnými stranami: 

Trenč iansky samos rávny kraj 
Síd lo: K do lnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ing. Jaros lav Baška, predseda Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
fBAN: 
IČO: 
DI Č: 

Štátna pokladn ica 
SK5 1 8 180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
202 1613275 

(ďalej len ako „pre1 ajímatel'" a lebo ako „TSK") 

a 

Nájomca: Mgr. Janka Kalivodová 
Obchodné meno : Mgr. Janka Kalivodová Lekáreň Tília 

Dedovec 1818/336, 01701 Považská Bystrica Sídlo : 
IČO: 00623199 
IČ DPH: SK 1023068750 
DIČ: 1023068750 
Bankové spojenie: VUB a.s 

SK430200000000221 4338356 IBAN: 
Názov a číslo regis ra : TSK/2007 /02303/zd rav. -2 

(ďalej ako,„nájom a") 

Zmluvné Strany sa ohod li na uzatvorení tejto Dohody o urovnan í sporných nárokov (ďal ej len 
„dohod a" 

1. 

Článok 1 
Sporné práva a povinnosti j 

Dna O 1.03 2016 nadobud lo účinnosť rozhodnut ie predsed u TSK, na základe ktorého sa 

Zt11en ila sp áva maj etku nebytové priestory v budove lekárne T ília na T. poschodí - miestnosť 

č. T/10 1 a- T/ 104, T/ 108 až T/ 132, T /201-1, T/203, T/204, T/208-l , T/209, T/210, T/211 -

po lov ica p ochy, T/2 13 - časť, T/214 až T/216, T /219 až T/222, T /227, T /228 (ďalej len 

„p redmet ý majetok") z pôvodného správcu na nového správcu , ktorým sa stal TSK. 

2 . D~a 02.08. O 16 nadobudol účinnosť dodato k, na základe ktorého sa zmeni l nájomný vzťah k 

predmetn mu majetku, z pôvodného prenajímateľa na nového prenaj ímateľa, ktorým 

sa stal TS . 

3. TSK pren cha\ na základe dodatku s účinnosťou od 02.08.20 16 predmetný maj etok uvedený 

v bode 1. t hto č lánku náj omcovi. 

4. ájomca využíval m ajetok aj v období od zmeny správy predmetného maj etku po 

nadob udn tie účinnosti dodatku k nájomnej zmluve. Z týchto dôvodov vzn ikol TSK nárok na 

úfadu odpi ty za užívan ie majetku v jeho správe. 



Článok 2 
P redmet dohody 

1. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú s porn práva a povin nosti, 

majú em ine ntný záujem us poriadať takto vzniknuté sporné nároky a nav ájom s i ieto sporné 

nároky uznávaj ú. 

2. Zmluvné strany sa dohod li , že náj omca uhradí T SK sumu vo výške 6 830,- UR, ktorá 

predstavuje od platu za užívanie predmetné ho majetku v období od zmeny správy p ·edmetného 

majetku po nadobudnutie úč i nnosti dodatku k nájomnej zm luve, a to na základe faktúry 

vystavenej TSK so platnosťou do 14 dní od jej doručen ia. 

3. Zmluvné strany vyhlasuj ú, že úhradou sumy/súm podľa predchádzajúceh bodu sú ich sporné 

nároky za užívanie predmetného majetku v období od zmeny správy predmetného majetku po 

nadobudnutie účin nosti dodatku k náj omnej zmluve vysporiadané al nebudú voč i sebe 

uplatiíovať žiadne ďalšie nároky vyplývajúce z užívan ia predmetného ajetku v období od 

zmeny správy predmetného majetku po nado budnutie účinnosti dodatku k 1áj omnej zmluve. 

Č lánok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť di'íom j ej podpísan ia oprávnenými zás upcami zmluvných 

strán a účinnosť v na ledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej rávnej úpravy od 

1.1.2011 v S lovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomi e, ve a k by nedoš lo 

k zverej nen iu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, pl atí, že k uzav retiu 

dohody nedošlo. 

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou orig iná lu, z ktorých dva obdrží 

prenajímateľ a dva nájomca. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s i text tejto dohody riadne a dôs ledne pr č íta li , jeho o bsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúc im porozumel i, ich zmluvné pre avy sú ~ostatočne 

jasné, určité a zrozum iteľné, podpi sujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na 

znak súhlasu j u podpísali . 

V Trenčíne diía 
1 J SEP. 2016 

Za prenaj ímateľa: 
J 

„„„„„„„„„„.1„„„ „ „ „„ --.... --- 1 _...--

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

Za nájo mcu: / I 


