
Dohoda o refakturácii nákladov 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

medzi 

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

(ďalej len ako „TSK") 

a 

Mesto Myjava 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len ako „Mesto Myjava") 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava 
Pavel Halabrín, primátor 
00 309 745 
2021081491 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 
SKOS 1111 0000 0014 3103 0062 

(TSK a Mesto Myjava ďalej len ako „strany dohody") 

Strany dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o refakturácii nákladov ( ďalej len 
,,dohoda") 

Článok 1 
Skutkový stav 

1. Dňa 30.09.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o výpožičke medzi stranami dohody
( ďalej len „Zmluva o výpožičke"), na základe ktorej došlo zo strany TSK
k vypožičaniu prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK
vypožičiavateľovi - Mestu Myjava na dobu neurčitú v nasledovnej špecifikácii:

Pozemok - parcela registra „C'' pare. č. 1414 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
462 m2 vedené na L V č. 5206 pre kat. úz. Myjava



Pozemok - parcela registra „C" pare. č. 1415 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
71 m2 vedené na LV č. 5206 pre kat. úz. Myjava 

Pozemok - parcela registra „C" pare. č. 1416 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
5999 m2 vedené na L V č. 5206 pre kat. úz. Myjava 

Stavba - Domov mládeže 2, súp. č. 41, postavená na parcele registra „C" pare. č. 
1414, vedená na LV č. 5206 pre kat. úz. Myjava 

Stavba - Garáž, bez súp. č., postavená na parcele registra „C" pare. č. 1415, vedená 
na L V č. 5206 pre kat. úz. Myjava 

( ďalej spolu len ako „predmet výpožičky") 

2. Dňa 05.02.2018 bola rozhodnutím Mesta Myjava vyrubená TSK daň z nehnuteľností
na rok 2018 za predmet výpožičky vo výške 1 308,47 EUR.

3. Nakoľko Mesto Myjava užíva predmet výpožičky od 30.9.2016 a TSK zaplatilo daň
z nehnuteľností na rok 2018 za predmet výpožičky, ktorý užíva Mesto Myjava,
z týchto dôvodov vznikol TSK nárok na refakturáciu nákladov voči Mestu Myjava,
ktoré mu vznikli titulom uhradenej dane z nehnuteľnosti na rok 2018.

Článok 2 
Predmet dohody 

1. Strany dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi mm1 existuje právny základ pre
refakturáciu nákladov tak, ako je tento špecifikovaný v Článku 1 dohody, Mesto
Myjava uhradí TSK náklady vzniknuté uhradením dane z nehnuteľností.

2. Strany dohody vyhlasujú, že Mesto Myjava uhradí TSK sumu vo výške 1 308,47
EUR, ktorá predstavuje náklady TSK za výšku zaplatenej dane z nehnuteľností na rok
2018 vo výške 1 308,47 EUR, a to na základe faktúry vystavenej TSK so splatnosťou
do 3 O dní od jej doručenia Mestu Myjava.

3. Strany Dohody vyhlasujú, že úhradou sumy podľa predchádzajúceho bodu sú ich
nároky vo veciach daňových za užívanie predmetného majetku za obdobie
od 01.01.2018 do 31.12.2018 vysporiadané. V prípade, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy
o výpožičke pred 31.12.2018, zaväzuje sa TSK vrátiť Mestu Myjava sumu
zodpovedajúcu výške pomernej časti zaplatenej dane z nehnuteľností na rok 2018 odo
dňa nasledujúceho po dni skončenia výpožičky v zmysle Zmluvy o výpožičke
do 31.12.2018, a to na základe faktúry vystavenej Mestom Myjava so splatnosťou
do 3 O dní od jej doručenia TSK.



Článok3 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami strán
dohody a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej
úpravy. Strany dohody 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 štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva
obdrží TSK a dva Mesto Myjava.

3. Strany Dohody 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 
1 6 ·04· 2018 

Za TSK: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

/1 !J " Jé} 'J V Myjave dňa ... �: .... :.:�.: ........ / .. 

Za Mesto Myjava: 




