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Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
uzatvorená na základe ~ 580

zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

I.
Účastníci dohody

1. Účastník 1:
V zastúpení:
Sídlo:
ičo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Telef:
Email: ______________

(ďcdej len „ Účastník I

2. Účastník 2:
So sídlorn:
IČO:
DIČ: 1020377380
iČ DPH: SK1020377380
IRAN: SK69 0900 0000 0002 2077 3283

(ďalejlen „Účasüiík2‘)

Predmet započítania

Účastníci zápočtu pohl‘adávok sa dohodli na vzájomnom započítaní svojich pohl‘adávok, ktoré
vznikli zo vzájomného plnenia podl‘a ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. Účastníci nenamietajú neopodstatnenosť vzájomných finančných pohl‘adávok a súhlasia, aby
boli vzájomne započítané v rozsahu, v akom sa kryjú a prebytočná suma hola zaplatená tornu
účastníkovi, ktorérnu táto bude prináležať z uspokojenia vzájomného dihu.

3. Účastník 2 svojim podpisom uznáva svoj dlh voči Účastníkovi I vo výške 1149,20 Eur, ktorý
vznikol na základe neuhradenia faktúr za nájom, ktoré Účastník I vystavil ako prenajímateľ
Účastníkovi 2 ako nájomcovi za nájorn nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme
nebytových priestorov ZML 179 2012 ato
- FÁČ. 10/2014 so splatnost‘ou 17.02.2014
- FA Č. 908/2015 so splatnost‘ou 31.12.2015
- FÁč. 317/2019 so splatnost‘ou 30.07.2019
Účastník č. 2 svojim podpisom uznáva svoj dlh voči
uvedené v ods. 3 tohto dánku.

Obec Kalná nad Hronom
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad l-Ironorn
307131
2021218683
VÚB, a.s.
262823 152/0200
SK0602000000000026823 152
SUBASKBX
036 6395109
obec(~kalna.eu

Valéria Chovancová GAZ~OVSKÉ POTREBY
29. Augusta 42,93401 Levice
32575670

11.

vo výške 455,00 Eur
vo výške 462,80 Eur
vovýške23l,40 Eur.

účastníkovi č. I v plnej výške, tak akoje



5. Účastník 2 vystavil ako Dodávatel‘ Účastníkovi I ako odberatel‘ovi faktúru Č. 202110 zo dňa
20.5.202 I so splatnost‘ou 3.6.2021 vo výške 1759,21 Eur za spotrebovanú elektrinu
v nebytových priestoroch v budove súp. Č. 488, k.ú. Kalná.

6. Účastník I svojim podpisom uznáva svoj dlh voči účastníkovi 2 v plnej výške, tak ako je
uvedené v ods. 5 tohto článku.

7. Účastník I a Účastník 2 súhlasia stým, aby Účastníkovi I bola jeho pohľadávka podľa ods. 3
započítaná dojeho záväzku podl‘a ods. 5, ktorýje pohl‘adávkou Účastníka 2 proti nemu.

8. Zostávajúci dlh Účastníka I vo výške 61O~O1 eur (slovorn šesťstodesať eur a jeden cent) zaplatí
tento Účastníkovi najeho účet uvedené v či. I ods. 2 tejto zmluvy do 7 dní odo dňa podpísania
tejto dohody.

111.
Záverečné ustanovenia

I. Zmluvné strany si dohodu prečítali, sjej znením súhlasia, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Táto dohoda je platná a účinná dňom podpísania nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia na

webovej stránke Účastníka I www.kalna.eu.
3. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, každý účastník dostane jedno vyhotovenie.

Účastník I Učastník 2:

V Kalnej nad Hronom V Leviciach, dňa .~Y

CNOVAt‘JCOVÁ VA ~IA
GAZDOVSKÉ POTREBY

20. ugus~č.42 93401 Levice
:3257 1020377380
tel/f 036/63 23 56


