
Dohoda o urnv na ní sporných n{1 r okov 
uzatvorená podľa § 585 a nas l. Obč i an skeho zákonní ka (zákon č. 40/ 1964 Zb. v znen í neskorších 

predpisov) 

Tren čians ky sam os právny kraj 
Sídl o: 
Zastúpený: 
Bankové spoj eni e: 
IB AN: 
I ČO: 
D IČ : 

medzi zmlu vnými stra nami : 

K dol nej sta ni ci 7282/20A, 9 11 O 1 Trenč ín 

1 ng. Ja ros l<w Baška, predseda 
Štátna pok ladni ca 
SK5 I 8 180 0000 0070 0050 4489 
36 126 624 
202 1613275 

(ďa lej len ako „pľenajíma te l'" a lebo ako „T SK" ) 

a 

N:-1jomca : AG RIFOO D s.r.o. 
Síd lo: 
Zastúpený: 

T. Vansovej 28, 97 1 0 1 Prievidza 
Ing. Milan Machalec, kona teľ 

Un iCredit 13ank Slova kia, a .s. 

SK44 l I 1 10000006606 133008 
3 1597459 

Bankové spojen ie: 

IBA 

I ČO : 
D I Č: SK2020467867 
Názov a č í s l o registra 

č í s lo : 2503/ R 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenč ín , Oddi el: Sro Vložka 

(ďa l ej len „nájomca··) 

Zmlu vné strany sa dohod li na uzatvoren í tej to Dohody o urovnaní sporných ná rokov (ďa lej len 
„dohoda") 

Č lá no k 1 
Spo ľn é pľáva a povinnosti 

1. D1'ía O 1.02.20 16 nadobudlo ú č i nnosť uznesenie Zastu p ite ľstva TSK, na zák lade ktorého sa 
zmenil a správa majetku - nebytových priestorov ce 1 k ovej výmery pod la hovej plochy 

prenajímaného priestoru 67,30 111
2

, z toho j e pod lahová plocha: 

a) miestnost i č. 33/ 1 (kance lária) ploc hy 13,4 0 111
2 nachádzajúcej sa na 3. poschodí č. dv. 33/ 1 

b) 111iestnosti č . 33/2 (kancelária) plochy 20 ,25 111 2 nachádzajúcej sa na 3. poschodí č . dv. 33/2 

c) 111 iestnosti č . 47/ 1 (kance lári a - skúšan ie potrav inárskych a poľn ohospodárskych výrobkov 
a produ ktov) plochy 13,40 111

2 nachádzaj úcej sa na 4. poschod í č . dv. 47/ 1 
d) 111 iestnost i č. 47/2 (skúšobn íctvo - skúšanie potrav inárskyc h a po ľnoh ospodárskych 

výrobkov a produktov) plochy 20,25 rn 2 nachi1dzajúcej sa na 4 . poschod í č . dv. 47/2 

v budove býva lého internátu na ul ici T. Vansovej 28, 97 1 0 1 Priev idza (ďa l ej len 
,.predm etný majeto k") z pôvodného správcu na nového správcu, ktorým sa stal TSK. 

2. D11a 10.08.20 16 nado budol účinnosť dodatok, na zák lade ktorého sa zmeni l nájomný vzťah 
k predmetnému majetku, z pôvodného prenaj ímateľa na nového prenajímate ľa, ktorým 

sa stal TS K. 



3. TSK prenechal na základe dodatku s úč i nnosťou od l 0.08.20 16 predmetný majetok uvedený 
v bode 1. tohto článku nájomcovi. 

4. Nájomca využíval majetok aj v období od zmeny správy predmetného maj etku po 
nadobudnutie účinnost i dodatku k nájomnej zmluve. Z týchto dôvodov vzn iko l TSK nárok na 

úhradu odp laty za užívanie majetku v jeho správe. 

Člúnok 2 

Predmet dohody 

1. Účastníci tej to dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, 
majú eminentný· záujem usporiadať takto vzn ikn uté sporné nároky a navzájom si tieto sporné 

nároky uznávajú. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhrad í TSK su mu za nájom vo výške 1787, 1 O EUR 

a sumu za služby vo výške 685 ,86 EU R, ktorá predstavuje odplatu za užívan ie predmetného 
majetku v období od zmeny správy predmetného majetku po nadobudnutie účinnosti dodatku 
k nájomnej zmluve, a to na základe faktúry vystavenej TSK so platnosťou do 14 dní od jej 
doručenia nájomcovi. 

3. Zm I uv né strany vyhl asujú, že úhradou súm pod ľa predchádzajúceho bodu sú ich sporné 

nároky za užívanie predmetného majetku v období od zmeny správy predmetného majetk u po 
nadobudnutie účinnosti dodatku k nájomnej zmluve vysporiadané a nebudú voči sebe 

up latlíovať žiad ne ďalšie nároky vyplývajúce z užívania predmetného majetku v období od 
zmeny správy predmetného majetku po nadobudnutie úč inn osti dodatku k nájomnej zmluve. 

Č~h)nok 3 

Zúverečné ustanovenia 

l. Táto dohoda nadobúda platnosť chíorn jej podpísania oprávnenými zástupcami zm luvných 

strán a účinnosť v nasledujúci de1'í po jeho zverej není podľa platnej právnej úpravy od 

1.1.20 l l v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo 
k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mes iacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu 

dohody nedošlo. 
2 . Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platn osťou originálu, z ktorých dva obdrží 

prenajímateľ a dva nájomca. 

3. Zmluvné stra ny vyhlasujú , že si text tejto dohody riadne a dôsledne preč íta li , jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyp lývajúcim porozume li , ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumitel'né, podpisuj(1ce osoby sú oprá vnené k podp isu tej to dohody a na 

znak súhlasu ju podp ísali. 

" ' 2 4 0~1 2016 
V Trenc1ne dna „ „.„„„„ .• „„„„ •. „ „. 

Za prenajímateJa: 

„ „(, 
In g. Jaroslav Baška \ 

predseda TSK 

Za nájomcu: 

~„.„.„„„ .. „.„„ ... -

Ing. Milan Machalec 
konate ľ 


