Dohoda o započítaní vzájomných pohl'adávok
uzatvorená podl'a § 364 zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení n.p.
medzi:

Mesto Trenčín
so sídlom: Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín,
IČO: OO 312 037
Zastúpená: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín
(ďalej

tiež ako "účastník Č. 1")

a
SIRS - Development, a.s.
so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 36751 804
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. : 10584/L
konajúca:
Ing. Róbert Šátek, predseda predstavenstva
Ing. Vincent Ondríšek, člen predstavenstva
(ďalej

tiež ako "účastník Č. 2")

(ďalej

tiež ako "účastníci" alebo "účastníci dohody")
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1

1.2

Účastník Č. 1 eviduje voči účastníkovi Č. 2 pohl'adávku vo výške 810.706,- €

(slovom
osemstodesaťtisícsedemstošesť eur) z titulu kúpnej ceny za nehnutel'nosti, ktoré sú predmetom kúpy
v zmysle kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena Č. 52/2010 uzatvorenej dňa 20.12.2011
medzi účastníkom Č. 1 ako predávajúcim a účastníkom Č. 2 ako kupujúcim. V uvedenej kúpnej zmluve
bolo dohodnuté, že kúpna cena bude uhradená formou započítania pohl'adávok, ktoré zmluvné strany
medzi sebou evidujú na základe dohody o započítaní, ktorú zmluvné strany uzatvoria pri podpise tejto
zmluvy, s účinnosťou zápočtu ku dňu, v ktorom nadobudne táto zmluva účinnosť.
Účastn ík Č. 2 eviduje voči účastn íkovi Č. 1 pohl'adávku vo výške 810.706,- € (slovom
osemstodesaťtisícsedemstošesť eur), ktorá bola na účastníka Č. 2 postúpená na základe Zmluvy
o postúpení pohl'adávky zo dňa 19.12.2011 spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Trenčín,
akciová spoločnosť, so sídlom: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36323977, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vl.č. 10291/R (ďalej tiež ako
"postupca"). Postúpená pohl'adávka predstavuje časť z pohl'adávky vo výške 998.101,- EUR (slovom:
deväťstodeväťdesiatosemtisíc sto jedna eur) z titulu Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy
a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín
a v súvisiacich oblastiach v znení jej dodatkov uzatvorenej dňa 16.12.2005 medzi Mestom Trenčín
a našou spoločnosťou (ďalej tiež ako "Zmluva o spolupráci"); pohl'adávka predstavuje v zmysle čl. IV
bod 6. Časti B Zmluvy o spolupráci nedoplatok medzi preddavkovými platbami a celkovou
preukázanou stratou postupcu za rok 2010 v zmysle zúčtovania preddavkov na náhrady preukázanej
straty za rok 2010 a uznania výšky straty Mestom Trenčín listom zo dňa 29.3.2011, ktoré tvoria prílohu
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tejto dohody. Uvedená pohl'adávka sa stala v zmysle čl. IV bod 6. Časti B Zmluvy o spolupráci splatnou
dňa 31.03.2011.
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1

Na základe tejto dohody účastníci týmto započítavajú vzájomné pohl'adávky bližšie špecifikované v čl.
I. bod 1.1 a bod 1.2 tejto dohody a to vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú - t. z. vo výške 810.706,· €
(slovom osemstodesaťtisícsedemstošesť eur).

2.2

Na základe tohto zápočtu vzájomné pohl'adávky bližšie špecifikované v čl. I. bod 1.1 a bod 1.2 dohody
zanikajú ku dňu účinnosti tejto dohody.
Článok III.
Záverečné

ustanovenia

3.1

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom ,
v ktorom nadobudne účinnosť kúpna zmluva bližšie špecifikovaná v čl. I bod 1.1 tejto zmluvy (t.j. dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia kúpnej zmluvy bližšie špecifikovanej v čl. I bod 1.1 tejto zmluvy
v súlade s § 47a ods. 1 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n.p.)

3.2

Akékol'vek zmeny tejto dohody vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
dohody.

3.3

účastníkmi

Práva a povinnosti zmluvných strán touto dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami
zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.

Občianskeho

3.4
3.5

Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach,
vyhotovenia.

pričom

každá zo zmluvných strán obdrží dve

Účastníci vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich
vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.
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Mesto Trenčín

Mgr. Richard

Rybníček,
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SIRS - Development, a.s.
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Ing. Róbert Šátek, predseda predstavenstva

lo

podpis anonymizovaný

Ing. Vincent Ondríšek, člen predstavenstva
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