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DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK 

uzatvorená podľa ustanovení § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

1. slovenská úsporová, a. s.  
sídlo:  Pekná cesta 19, 831 05  Bratislava 
IČO: 35 921 111 
DIČ:  2021968432 
IČ DPH: SK2021968432 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 

č. 3526/B 
v mene ktorej koná: Ing. Peter Schramm, predseda predstavenstva  

 

(ďalej len „účastník 1“) 

 

a 

 

 Mesto Leopoldov 
sídlo: Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 
IČO: 00 312 703 
DIČ: 2021268095 
v mene ktorého koná: Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta 
 
(ďalej len „účastník 2“) 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1.1 Účastník 1 má ku dňu podpísania tejto dohody voči účastníkovi 2 pohľadávku 

spočívajúcu v práve na zaplatenie kúpnej ceny za zariadenia verejného osvetlenia 

prevedené do vlastníctva účastníka 2 na základe „Dohody o ukončení Zmluvy 

o zabezpečení verejného osvetlenia“ zo dňa ................., v sume 117.573,00 EUR 

(slovom stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur) bez dane z pridanej hodnoty 

(DPH), podľa faktúry č. ................. vystavenej pôvodným veriteľom dňa ................., so 

splatnosťou do 31.1.2023. Pôvodným veriteľom uvedenej pohľadávky bola spoločnosť 

FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

3541/B (ďalej len „FIN.M.O.S., a. s.“). Účastník 1 túto pohľadávku nadobudol na 

základe postúpenia pohľadávky od spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. v rozsahu istiny bez 

DPH a toto postúpenie bolo účastníkovi 2 písomne oznámené, na základe čoho sa 

účastník 1 stal veriteľom tejto pohľadávky namiesto pôvodného veriteľa FIN.M.O.S., 

a. s.. 

1.2 Účastník 2 má ku dňu podpísania tejto dohody voči účastníkovi 1 pohľadávku na 

zaplatenie kúpnej ceny za prevod 791 ks listinných kmeňových akcií na meno série A 

emitovaných spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., na základe „Zmluvy o kúpe akcií 

spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.“ zo dňa ................. uzatvorenej medzi účastníkom 1 ako 

kupujúcim a účastníkom 2 ako predávajúcim, v sume 117.573,00 EUR (slovom 

stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur), so splatnosťou do 31.1.2023. 
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1.3 Účastník 2 podpisom tejto dohody v celom rozsahu uznáva svoj peňažný záväzok voči 

účastníkovi  1 čo do dôvodu špecifikovaného v bode 1.1 tejto dohody, a to v celkovej 

výške 117.573,00 EUR (slovom stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur). 

1.4 Účastník 1 podpisom tejto dohody v celom rozsahu uznáva svoj peňažný záväzok voči 

účastníkovi 2 čo do dôvodu špecifikovaného v bode 1.2 tejto dohody a v celkovej výške 

117.573,00 EUR (slovom stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur). 

1.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli na započítaní svojich vzájomných pohľadávok, 

splatných aj nesplatných, uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tejto dohody, a to vo výške, 

v ktorej sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú, t. j. vo výške 117.573,00 EUR (slovom 

stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur).  

1.6 Týmto započítaním v plnom rozsahu zaniká záväzok účastníka 2 voči účastníkovi 1 

uvedený v bode 1.1 tejto dohody a taktiež zaniká záväzok účastníka 1 voči 

účastníkovi 2 uvedený v bode 1.2 tejto dohody.  

1.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú vzájomne veriteľmi a dlžníkmi jednotlivých pohľadávok 

tak, ako je uvedené v tejto dohode, tieto pohľadávky neboli ku dňu uzatvorenia tejto 

zmluvy uhradené, pohľadávky nie sú premlčané, ich započítaniu nebráni žiadna 

dohoda zmluvných strán a ďalej vyhlasujú, že na pohľadávkach neviaznu žiadne 

záložné práva alebo iné práva tretích osôb. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2.2 Zmena tejto dohody je možná len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných 

strán. 

2.3 Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu  prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

 

Účastník 1: 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

_____________________________ 

1. slovenská úsporová, a. s. 

Ing. Peter Schramm 

predseda predstavenstva 

Účastník 2: 

 

 

V Leopoldove, dňa 

 

 

 

_____________________________ 

Mesto Leopoldov 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

primátorka mesta 

 


