
DOHODA 

o započítaní pohľadávok uzavretá v súlade s§ 364 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnou stranou: 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO : 36126624 

DI Č: 2021613275 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK 51 8180 0000 0070 0050 4489 

zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

( ďalej „TSK" ) 

a 

zmluvnou stranou: 

ARGUS - OS, s.r.o. 

sídlo: Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín 

I ČO: 44343311 

DIČ:2022674412 

Bankové spojenie: VUB Trenčín 

1 BAN: S K 14 0200 0000 00255 0099 41 54 

zastúpený: Ing. Igor Ševčík 

( ďalej „ARGUS - OS, s.ro." ) 

Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu o vzájomnom zápočte pohľadávok: 

1.) Pohľadávka TSK 1146,24 Eur Eur (slovom: tisícstoštyridsaťšesťeur a dvadsaťštyricentov) 

Pohl'adávka vznikla za nedodržanie dohodnutého termínu na odovzdanie vypracovaného Diela 
v zmysle Zmluvy o dielo č. 2016/0078, Článku VII. Sankcie. 

2.) Pohľadávka ARGUS- OS, s.r.o. 
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Na základe Zmluvy o dielo č. 2016/0078 zo dňa 20.01. 2016 bola vystavená faktúra č. 201627 zo dňa 
15. 07. 2016 vo výške 23 880,- Eur. 

Účastníci tejto dohody si týmto započítajú svoje vzájomné pohľadávky vo výške 1 146,24 Eur ( 
slovom: tisícstoštyridsaťšesťeur a dvadsaťštyricentov). 

TSK sa zaväzuje rozdiel vo výške 22 733,76 Eur (slovom: dvadsaťdvatis ícsedemstotridsaťtrieur 

a sedemdesiatšesťcentov), t. j. rozdiel medzi započítanou sumou a fakturovanou sumou v zmysle 
faktúry č. 201627 zo dňa 15.07. 2016 uhradiť na účet spoločnosti ARGUS- OS, s.r.o. do 10 dní od 
účinnosti tejto dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok. 

Podpísaním tejto dohody oprávneným zástupcom oboch zmluvných strán sa považujú vzájomné 
pohľadávky účastníkov tejto dohody vo výške 1 146,24 Eur za splnené. 

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť deň po zverejnení na webe TSK. 

Dohoda je vypracovaná v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho ARGUS - OS, s.r.o .. 
obdrží 1 rovnopis a Trenčiansky samosprávny kraj obdrží 2 rovnopisy. 

V Trenčíne, dňa ___ 2 __ 6 _ _1. qL 2016 

······································//····· 
Ing. Igor Ševčí~ 

ARGUS - OS, s.r.o. 

v 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 
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