DOHODA O UROVNANÍ
uzatvorená v zmysle *585 a nasi. Občianskeho zákonníka medzi

DSK s.r.o.
so sídlom 900 55 Lozorno 80

Ičo : 31406602
zastúpená Radoslav Došek, konatel‘
(d‘alej aj len,, spoločnosť DSK“)
na strane jednej
a

Obec Lozorno
Obecný úrad Lozorno ‚ 900 55 Hlavná 1

iČO

: 00304905

Zastúpená Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno
(d‘alej aj len „Obec Lozorno“)
na strane druhej

V Lozorne, dňa 23.1. 2019 takto:

1.

Obec Lozorno objednala objednávkou 6/4/2017 zo dňa 25.04.2017 adresovanou a doručenou spoločnosti
DSK drvenie konárov na obecnom kompostovisku v cene podl‘a objednávky 4.860 EURO 5 DPH.

2.

Spoločnost‘ DSK začala s vykonávaním prác dňa 21.07.2017 a vykonala podl~a svojho tvrdenia výkony
v rozsahu 1/3 konárov určených na drtenie pričom podl~a tvrdenia spoločnosti DSK došlo následne
k prerušeniu prác z dóvodov na strane obec Lozorno keďže materiál určený na drvenie obsahoval
nepovolené prímesy betón, plasty kovy a iný odpad. Po oprave drviaceho zariadenia bolí práce
obnovené a podIa tvrdenia DSK bob ku dňu 08.12.2017 podrvené minimálne 75% z množstva určeného
na drvenie v zmysle objednávky.
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3.

Dňa 08.12.2017 doručila Obec Lozorno v zastúpení starostom obce Lozorno Ľubomírom Húbekom
spoločnosti DSK dokument s obsahom odstúpenia od objednávky zo dňa 25.04.2017.

4.

Spoločnost~ DSK obratom listom doručeným Obci Lozorno oznámila, že odstúpenie nie je v súlade
s platným právom a dohodou a že ho odmieta a považuje za neplatný právny úkon a požiadala Obec
Lozorno o súčinnost~ pri pokračovaní dokončení prebiehajúcich prác
.

5.

Obec Lozorno na oznámenie
spoločnosti DSK už neposkytla

relevantne nereagovala a súčinnost~ pri dokončení plnenia zo strany
.

6.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ked‘že obsah záväzkov, vzájomných práv a povinností strán je medzi nimi
sporný rozhodli sa zmluvné strany tieto urovnat‘ vzájomnou dohodou
.

7.

Strany sa dohodli, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve akceptujú a rešpektujú ukončenie ich
zmluvného vzt‘ahu vzniknutého na základe objednávky v zmysle bodu 1. najneskár ku dňu podpisu tejto
dohody a k momentu splnenia platobných povinností podIa čl.8. tejto dohody sa spoločnost‘ DSK vzdáva
akýchkol‘vek mých nárokov alebo pohl‘adávok vo vzt‘ahu k Obci Lozorno a to bez ohľadu na ich právny titul
a dóvod.

8.

Obec Lozorno sa zaväzuje spoločnosti DSK za zrealizované práce a výkony zaplatit‘ odplatu vo výške 50%
z póvodne dohodnutej ceny, t.j 2430 eur s DPH a to na základe faktúry s náležitost‘ami podía osobitného
predpisu ktorú spoločnost‘ DSK doručí Obci Lozorno 7 dní odo dňa podpisu tejto dohody Splatnost‘
faktúryje 30 dní odo dňajej doručenia. Spoločnost‘ DSK sa výslovne a neodvolatel‘ne vzdáva akýchkol‘vek
nárokov na zaplatenie akejkoľvek d‘alšej časti póvodne dohodnutej odplaty /ceny. Rovnako sa spoločnost‘
DSK vzdáva svojich nárokov na príslušenstvo platby, s ktorou bola Obec Lozorno podl‘a jej doterajšieho
názoru v omeškaní a zaväzuje sa že nároky naň už nebude uplatňovat‘ Spoločnost‘ DSK a tiež vzdáva
akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo majetkovej či inej ujmy alebo nárokov príbuznej právnej
povahy, bez ohl‘adu na to, či ich už vzniesla alebo by ich len mohla vznášat‘ v budúcnosti na náhradu.
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9.

Strany konštatujú že vzájomným urovnaním podľa lej Lu dohody vyspoiadúvajú všetky svoje vzájomné
nároky a pohl‘adávky a to vrátane tých, ktoré tu nie sú výslovne uvedené.

10.

Táto dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každá strana obdrží 1 paré.

11.

Zmeny a doplnenia tejto dohody budú platné len ak budú dohodnuté v písomnej forme.

12.

Táto dohoda nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom jej
zverejnenia v zmysle osobitného predpisu zo strany Obce Lozorno Obec Lozorno sa dohodu zaväzuje
zverejnit‘v lehote do 7 dní odo dňajej platnosti
.

.

Strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne prečítali, jeho obsahu pine porozumeli a že tento je
úplným a neskresieným prejavorn ich slobodnej o vážnej vále proste] akýchkol‘vek omylov, čo
potvrdzujú podpismi osáb oprávnených v ich mene konať, ktoré nasledu]ú:

DSK s.r.o.

Za Obec Lozorno
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ľ

‘

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

