
Dohoda o započítaní pohľadávok 
uzatvorená podľa § 364 Obchodného zákonníka 

(zákon č. 513/1991 Sb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodným zákonník“)  
doleuvedeného dňa, mesiaca a roku 

medzi : 
 
 
1. DRUSTAV spol. s r.o. Svidník  

so sídlom Bardejovská 810/44, 089 01 Svidník  

IČO: 31 691 285 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 1756/P 

 

v zast.:  Ing. Ján Ducár, konateľ spoločnosti 

 

na jednej strane ako „DRUSTAV spol. s r.o. Svidník“ a/alebo „veriteľ“ a/alebo 

„oprávnený“  

 

a 

 

2. Obec Ladomirová 
so sídlom Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová   

IČO: 00 330 671 

 

 v zast. PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce 

 

ďalej tiež ako „Obec Ladomirová“ a/alebo „dlžník“ a/alebo „povinný“ 

 

 

za nasledovných podmienok : 

 

 

I. 

 

1. Spoločnosť DRUSTAV spol. s r.o. Svidník má voči Obci Ladomirová pohľadávku vo výške 

22.500,- EUR (slovom dvadsať dva tisíc päťsto eur), ktorá vznikla z titulu:  

 

a) nevrátenia pôžičky vo výške 20.000,- EUR (slovom dvadsať tisíc eur) poskytnutej zo strany 

spoločnosti DRUSTAV spol. s r.o. Svidník obci Ladomirová na základe Zmluvy o pôžičke zo 

dňa 08.06.2011, a zároveň 

 

b) nevrátenia pôžičky vo výške 2.500,- EUR (slovom dvetisíc päťsto eur) poskytnutej zo strany 

spoločnosti DRUSTAV spol. s r.o. Svidník obci Ladomirová na základe Zmluvy o pôžičke zo 

dňa 17.12.2013. 

 

2. Obec Ladomirová má voči spoločnosti DRUSTAV spol. s r.o. Svidník pohľadávku vo výške 

23.290,- EUR (slovom dvadsať tri tisíc dvesto deväťdesiat eur), ktorá vznikla z titulu nájmu verejného 

priestranstva pri realizácii stavby „Regenerácia obce Ladomírová“. Predmetný nájom bol zo strany 

obce Ladomirová vyfakturovaný faktúrou č. 3122013 zo dňa 31.12.2013 na sumu 23.290,- EUR, ktorá 

bola splatná dňa 14.01.2014.  

 

3.  Obidve vyššie uvedené vzájomné pohľadávky sú splatné a ich plnenia sú rovnakého druhu, 

teda ide o vzájomné pohľadávky spôsobilé na započítanie. 

 

 

 

 

 



II. 

 

1. Spoločnosť DRUSTAV spol. s r.o. Svidník a obec Ladomirová sa v súlade s ustanovením       

§ 364 Obchodného zákonníka dohodli, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sa ich vzájomné pohľadávky 

špecifikované v článku I vzájomne započítavajú vo výške 22.500,- EUR (slovom dvadsať dva tisíc 

päťsto eur). 

 

2. Právnym následkom tohto započítania je zánik pohľadávky spoločnosť DRUSTAV spol. s r.o. 

Svidník  špecifikovanej v článku I ods. 1 tejto Zmluvy voči obci Ladomirová v celej jej výške. 

 

3. Právnym následkom tohto započítania je zánik pohľadávky obce Ladomirová voči spoločnosti 

DRUSTAV spol. s r.o. Svidník v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú, teda vo výške 22.500,- EUR 

(slovom dvadsať dva tisíc päťsto eur). 

 

4. Obec Ladomirová podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že rozdiel medzi 

vzájomnými/započítavanými pohľadávkami bol riadne a včas zaplatený.  

 

 

III. 

 

1.  Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní oboma účastníkmi dohody, 

a zároveň po schválení núteným správcom, JUDr. Milošom Hnatom, čo bude potvrdené podpisom 

JUDr. Miloša Hnáta na tejto dohode.  

  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy sa spravujú podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

3. Zmluva má dve strany a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju 

slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V ……………… dňa …………………   V ……………… dňa ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________  

Obec Ladomirová     DRUSTAV spol. s r.o. Svidník 

v zast. PhDr.  Vladislav Cuper, starosta obce  v zast. Ing. Ján Ducár, konateľ spoločnosti  

 

 

V ……………… dňa …………………  

 

 

 

 

____________________________________ 

JUDr. Miloš Hnát 
nútený správca Obce Ladomirová 


