
 

Dohoda o započítavaní pohľadávok 
uzavretá podľa § 364 Obchodného zákonníka  

medzi zmluvnými stranami. 

 
Poskytovateľ: 

Obchodné meno: Slovanet a. s. 

Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

IČO: 35 954 612 

IČ DPH: SK 2022059094 

Registrácia: Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 

zastúpený: Ing. Silvester Gál, na základe plnej moci 

(ďalej len „Slovanet“),     

Účastník: 

ID účastníka: 147805 

Obchodné meno: Obec Tuhár 

Ulica a číslo: Tuhár 56,  

Obec: Tuhár 

PSČ: 98512 

IČO: 00316482 

DIČ:  2021251034 

Číslo účtu (IBAN): SK79 5600 0000 0060 5008 8001 

E-mail kontakt : obecnyurad@tuhar.sk 

zastúpený: Bc. Peter Čeman 

(ďalej len „Účastník “) 

 
1. Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Zmluvné strany konštatujú, že sami alebo ich právni predchodcovia uzavreli zmluvy špecifikované v  bodoch  

1.2 a 1.3, z ktorých vznikajú zmluvným stranám vzájomné peňažné pohľadávky.  
1.2. Podľa zmluvy čís. D1.4-20200012 zo dňa 26.02.2020  má Slovanet platiť Účastníkovi platbu v hodnote  180 € 

ročne (slovom: stoosemdesiat eur).  
1.3. Podľa zmluvy čís. CG420020300060 zo dňa 26.02.2020 má Účastník  platiť Slovanetu 180 € ročne (slovom: 

stoosemdesiat eur).  
   

 
2. Započítavanie pohľadávok   

 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na započítavaní vzájomných pohľadávok, ako aj na úhrade rozdielu vo výške 

pohľadávok (saldo).  
2.2. Ak je pohľadávka Slovanetu vyššia ako pohľadávka Účastníka , Slovanet rozdiel (saldo) vyfakturuje 

Účastníkovi pravidelne mesačne a faktúru pošle poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.  
2.3. Ak je pohľadávka Účastníka vyššia ako pohľadávka Slovanetu, rozdiel (saldo) uhradí Slovanet Účastníkovi   

mesačne bez vystavenia faktúry zo strany Účastníka, na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy.  
2.4. Započítanie pohľadávok a podmienky úhrady salda platia aj v prípade, že v dôsledku zmeny zmlúv 

uvedených v bodoch 1.2. a 1.3. alebo v dôsledku iných skutočností dôjde k zmene výšky pohľadávok.  
2.5. Ak zanikne niektorá zo zmlúv uvedených v bodoch 1.2. a 1.3., zanikne aj účinnosť tejto dohody.  

 
3. Záverečné ustanovenia 

 
3.1. Dohoda je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom. Účinnosť 

nadobúda prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej uzavretí.  

3.2. Zmluvné strany si dohodu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že je určitá a zrozumiteľná, na 
znak čoho ju podpísali. 

 
 
 

Miesto: Bratislava  Miesto:  Miesto: Tuhár 

Dátum: 26.02.2020   Dátum:  Dátum: 26.02.2020   

   

 

 

 

 

Podpis a odtlačok pečiatky poskytovateľa Podpis  účastníka Podpis  účastníka  
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