
Dohoda o započítaní pohl'adávok č.102212021
uzatvotená podl'a ust. $ 581 ods. 3 zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonnik v zneni

neskorších predpisov (ďalej aj ako,,Dohoda")

I Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

lČo:
(d'alej len,,Mesto")

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Mesto Sal'a
Nám. Sv' Tľojice 7,927 00 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta Šal'a

00 306 185

2 Názov: Centrum pedagogicko psychologického poľadenstva
a pľevencie
Rozpočtová organizácia, znaďovateľ - okresný úrad Nitra,
Ziaďovacia listina č. 20l0100758 zo dňa 1.6'2010 s účinnost'ou
od 1.7.2010

Sídlo: 1. mája 898/2,927 OI Šaľa
IČo: 42l2I 469
Zastupený: Mgr. Kristína Száz, ľiaditeľka Centra pedagogicko
psychologickeho poradenstva a pľevencie

(d'aĺej len,,CPPPaP")
(Mesto a CPPPaP v d'aĺšom texte spoĺočne aj ako ,,Zmĺuvné strany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

CPPPaP je na základe Zm|uvy o nájme nebýových priestorov č. l28l20I0 zo dňa
ó.10.2010 v zneni neskorších dodatkov (ďalej aj ako ,,Nájomná zmluva") povinný
ultrádzať Mestu nájomné zauživaniepredmetu nájmu spolu s úhľadou nákladov zashúby
spojené s uŽívaním nebýových priestorov v celkovej výške ll2I,90 EUR (slovom:
jedentisícstodvadsatJeden eur a deväťdesiat centov) vŽdy do 15. dňa beŽného štvrt'ľoka.

Ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody eviduje Mesto voči CPPPaP splatné
pohľadávky titulom neuhľadeného nájomného spolu s úhradami za služby spojené
s uŽívaním v celkovej výške 1488'00 EUR (slovom: jedentisícštyľistoosemdesiatosem
euľ).

Dňa l8.1I.202I vykonalo CPPPaP na pozemku, ktory tifulom Nájomnej zmluvy tvorí
pľedmet nájmu Výrub stľomu z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu, pričom tento

ohrozoval zdravie a majetok. Vrub stľomu vykonala nazák|ade objednávky CPPPaP zo

dňa l . 1 I .202I spoločnosť AK FILTER s.r.o., so sídlom P.J. Šafáľik a 37 8 l 13, 927 OT Šaľ a,

IČo: szggt334 (ďalej aj ako ,,Dodávateľ"). Náklady na v1ýrub stľomu uhĺadilo CPPPaP
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Dodávatel'ovi dňa 26'II.202I na záklaďe Faktúry číslo l874202I zo dťla 18.11.2o2l
v celkovej výške l488,00 EUR (slovom: jedentisícštyristoosemdesiatosem eur).

Podľa Nájomnej zm|uvy náklady podľa čl. II. ods. 3 tejto Dohody nie sú nákladmi
spojenými s beŽnou údrŽbou predmetu nájmu a tieto znáša prenajímateľ - Mesto. Na
základe skutočnosti uvedenej vpredchádzajucej vete CPPPaP, ku dňu nadobudnutia
účinnosti tejto Dohody eviduje CPPPaP voči Mestu splatnú pohľadávku vo výške
1488'00 EUR (slovom: jedentisícštyľistoosemdesiatosem euľ) titulom náhrady
výdavkov vynaloŽených na Výrub stromu na predmete nájmu.

CPPPaP písomne listom č. vFl2021lo484 doručeným Mestu dňa 17.l2.202I poŽiaďa|o

o zánik pohľadávky podľa čl. II. ods. 2 tejto Dohody a pohľadávky podľa čl. II. ods. 4
tejto Dohod y vzájomným zapoéitanim.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany výslovne dohodli na uzatvorení tejto
Dohody.

čl. ilI.
PREDMET DOHODY

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich vzájomné pohľadávky podľa čl. il' ods. 2

tejto Dohody a podľa čl. il. ods. 4 tejto Dohody vo výške 1488'00 EUR (slovom:
jedentisícštyľistoosemdesiatosem euľ) v celom rozsahu zanlkajú dňom nadobudnutia
účinnosti tejto Dohody tifulom započitania.

čl.Iv.
zÁvBnnčNE USTANovENIA

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle
Mesta. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Dohody. Povinnosť túto Dohodu
zverejnit' vypl1ýva z ustanovenia $ 5a ztlkona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (zákon o slobode infoľmácií)
v platnom zneni.

Ak nie je v tejto Dohode uvedené inak, riadia sa nájomné vzťahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským právnyn poriadkom.

Ak niektoré ustanovenia tejto Dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stľatia účinnosť, nie je |ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Dohody, pokiaľ pn uzatvélraní tejto Dohody zmluvné strany futo
otázkubrali do úvahy.
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Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, zktorýchMesto prevezme dve
(2) vyhotovenia a CPPPaP pľevezme dve (2) vyhotovenia po jej podpise oborna
Zmluvnými stľanami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pľečítali, súhlasia s jej obsahom, jej obsahu

aprávnym účinkom poľozumeli, vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, jasný azronlmlteľný
prejav ich vôle anaznak súhlasu ju podpisujú.

V Šali, ĺ-O.4 2022

Za CPPPaP Za Mesto

*
*

*
cr:\TRt:ll *

ľsY('}lol 1
A r1 l)llHľl]N('lF].

2, Ši\l"i\ (D
Belický

*

Mgľ. KľistínaSzáz
riaditel'ka

Centra pedagogicko _ psychologického
poľadenstva a prevencie
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