
Dohoda o urovnaní 
záviizkovo-práv nych vzt'a hov a vy poriadaní záväzkov 

(pokonávka) 
uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka 

l11 edzi z l11lu vn)' l11i stnlllami : 

častnik v Pl'vom rade: EAGLE S.r.o. 
so síd lom Južná 6. 949 O I Nitra 
IČO: 44 522 797 
Č. Ú. 0234283883/0900 
v zast. konaterom Ing. arch. Stanislavom Babčanom 

a 

Účas tník v druhol11 rade: Mesto Zlaté Moravce 
Ul. I . mája 2. 953 O I Zlaté Moravce 
I ČO: 00308676 
zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
č.ú.: 33422 162/0200 

v nasledovnom znení: 

I. 

1.1 Medzi účastníkom v druhom rade ako objedná"aterom a účastníkom pn'om rade ako 
zhotoviterom bola dlla 21.11.20 I I uzatvorená Zmluva o dielo. ktorej predmetom bolo 
vykonanie diela - projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného po"olenia pre 
stavbu "Obytný súbor tvorlíSlOk" (ďalej le n .. Zmluva··). 

1.2 Účastn ík v I. rade vystavil účastn íkovi v 2. rade nasledovné faktúry. ktoré do podpisu 
tejto dohody nebo li uhradené 

• faktúra Č . 120 I 00005 zo dňa 12.02.2012 splatnú drla 27.02.2012 na sumu 4.800.- Eur 
vrátane DPH - na E 2.8. 1. - SO 14 prípojka elektriny a kiosková trafostanica 
(VN, NN, TS. OTr.) - demontáž trafostaníc 

• faktúra č . 120 100006 zo drla 12.02.2012 splatnú dňa 27.02 .2012 na SLlIllU 4.800,- Eur 
vrátane DPH - na E 2.8.2. - SO 14 N prípoj ka e lektriny a kiosková trafostanica 
(VN, NN, T . OTr.) - káblový zemný rozvod 

• faktú ra Č . 120 I 00007 zo drla 12.02.2012 splatnú drla 27.02.2012 na SUIllU 4.800.- Eur 
vrátane DPH - na E 2.8.3 . - SO 14 prípoj ka elektriny a kiosko"á trafostanica 
(VN. , TS. OTr.) - kiosková trafostanica E1-I6. I x630 kVA-PS-02 

• faktúra č . 120 100008 zo dfra 12.02.2012 splatnú dňa 27.02 .2012 na SUJllu4.800.- Eur 
vrátane DPH - na E 2.8.4. - SO 1-+ N prípoj ka elektriny a kiosková trafostanica 
(VN . NN. TS. OTr. ) - káblový zemný rozvod NN. 

1.3 Účastník v I. rade má voč i účastníkovi v 2. rade ku drlu podpisu tejto dohody 
pohradávky v celkovej výške 19.200.- Eur vyplývajúce z prác na základe Zm lu vy 
podl'a bodu 1.1 tohto článku . Príslušenstvo t)chto pohl'adávok (zákonné úroky 
z omeškania) sú ku drlu podpisu tejto dohody 1.595.44 Eur. 

1.4 Účastník v I. rade vykonal práce fakturované podl'a ods. t.:1 tohto článku ako 
nevyh nutné práce nad rámec Zmlu vy a to na základe objednávky účastníka v 2. rade. 
Predmetné práce bolo potrebné vykonať na základe požiadavky ZSE Distribúcia a.s. 



Bratislava. pričom bez ich vykonania by ZSE Distribúcia a.s. ako vlastník elek tri ckých 
rozvodov nedal súhlasné stanovisko k stavebnému konaniu a stavebnému povoleniu 
vo veci stavby .,OS Štvor! ístok". 

II. 

ll.l Vzhľadom na to. že výška a dôvod pohradávok špecifikovaných v článku l. ods. 2 
a ods. 3 tejto dohody je medzi účastníkmi sporná, zmluvné strany sa dohod li na 
urovnaní s tým. že pôvodný záväzok účastníka v prvom rade podra č lánk u l. ods. 2 
a ods. 3 tejto dohody sa nahrádza no\')'m záväzkom nasledovn)'m spôsobom: 

a) Účastník v druhom rade sa zaväzuje zap l atiť účastníkovi v l . rade sumu 19.200.- Eur 
a to v nasledovných splátkach 

I. sumu 4.800,- Eur do 31.0 1.20 13 
II. sumu 4.800.- Eur do 20.02.2013 

III. sumu 4.800.- Eur do 20.03.20 13 
IV. sumu 4.800.- Eur do 20.04.2013. 

b) Účastník v prvom rade bude považovať svoje pohradávky a iné nároky zo Zmluvy 
o dielo definovanej v č l. l. ods. I tejto dohody za vyrovnané. a to dňom pripísania 
poslednej splátky podl'a predchádzajúceho odseku. 

III. 

II l. I Účastníc i tej to dohody zhodne prehlasujú. že spôsobom podra článku ll. tejto dohody 
sú uspokojené všetky ich vzájomné nároky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo 
definovanej v čl. J. od . I tej to dohody. z dôvodu čoho si nebudú v budúcnost i vznášať 
voč i sebe ďalšie v súčasnosti známe alebo neznáme nároky na plnenie z titulu 
uvedeného v článku l. tejto dohody aj z akéhokorvek iného titulu. a to vrátane úrokov 
z omeškania, alebo iných sankcií. náhrady škody. resp. ušlého zisku, ktoré prípadne 
vzn ikli do podpisu tejto dohody, a výslovne sa ich vzdávajú. 

llJ.2 Zárovel; účastník v prvom rade podpisom tejto dohody vyhlasuje. že voči účastník ovi 
v druhom rade nie je zjeho strany podaný žiadny návrh na súd. rozhodcovský súd 
alebo iné orgány a ani nie je vedené žiadne konanie . V prípade, ak sa toto vyhlásenie 
ukáže ako nepravd ivé. má účastník v druhom rade právo odstúpiť od tejto dohody. 

lll.3 Účastníci tejto dohody súhlasne prehlasujú. že si poskytnú súčinnosť. ktorá bude 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto dohody. 

IV. 

IV. I Urovnanie na základe tejto dohody predstavuje úplné a konečn é usporiadanie všetk ých 
právnych vzťahov medzi zmluvnými stranam i. ktoré vznikli medzi nimi v súvislosti 
s nárokmi na základe Zmluvy o dielo definovanej v č l. l. ods. l tejto dohody. 

V. 

V.I V zmys le ustanovenia § 585 ods. I prvá veta Občianskeho zákonníka, dohodou o 
urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné a lebo pochybné. 

V.2 Podra ustanovenia § 585 ods. 3 Občianskeho zákonníka. doterajší záväzok je 
nahradený záväzkom. ktorý vyplýva z urovnania. 



V.3 Účastníci dohody prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovol'ne, je 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

V.4 V prípade. že jednotlivé ustanovenia tejto dohody sa stanú neúčirll1ými, zostáva 
platnosť zmluvy v ostatných bodoch týmto nedotknutá. Neúčinné ustanovenia budú 
nahradené ustanoveniami, ktoré zodpovedajú zmyslu neúčinných ustanovenÍ. 

V.S Dohoda bola vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktorých účastník v prvom rade obdrží 
jedno vyhotovenie a účastník v druhom rade dve vyhotovenia. 

V.6 Dohoda nadobúda podpisom poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dnj jej zverejnenia na webovom sídle účastníka v 2. rade. 

V Nitre, di\a .. . ~(): . .! .. ~.?.3 

........ .. ... ? ...... ~ ............ . 
EAGLE S.r.o . 
v zast. Ing. arch. Staruslavol11 Babčanom 

V Zlatých Moravciach. dňa .. }qJ.~.o1ô 

.~~-.. ............... . 
Mesto Zlaté Moravce 
v zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. 


