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Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 
(ďalej len „dohoda") uzatvorená podľa ustanovení § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

I. 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
Ing. Zsolt Lukáč, predseda predstavenstva 
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva 
35 850 370 
2020263432 
SK2020263432 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
VÚB, a.s. Bratislava - Ružinov 
35-1004062/0200 
SK68 0200 0000 3500 0100 4062 
SUBASKBX 

(ďalej len „BVS") 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík, starosta 
00 400 009 
2020663755 
neplatca DPH 
VÚB, a.s. 
25522112/0200 
SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
SUBASKBX 

(ďalej len „obchodný partner") 

(BVS a obchodný partner ďalej spolu aj ako „účastníci dohody" alebo jednotlivo „účastník dohody") 

sa dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov podľa ustanovení § 358 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

1. Účastníci dohody majú voči sebe pohľadávky, po ktorých preverení konštatujú, že v tejto 
dohode uvedené pohľadávky sú vecne správne a po vzájomnej dohode ich uznávajú, čo do 
rozsahu a výšky. 

2. Na základe zistenej vecnej správnosti pohľadávok sa účastníci dohody dohodli na 
nasledovnom započítaní pohľadávok: 



Pohľadávka BVS voči obchodnému partnerovi: 

Číslo dokladu Dátum splatnosti Čiastka v EUR Započítané Zostatok 
16965566 12.7.2016 729,62 729,62 o,-

Spolu 729,62 729,62 o,-

Pohľadávka obchodného partnera voči BVS: 

Císlo dokladu Dátum splatnosti Čiastka v EUR Započítané Zostatok 
1516000056 29.7.2016 729,62 729,62 o,-

Spolu 729,62 729,62 o,-

III. 

Účastníci dohody sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného 
zákonníka si vzájomne započítajú pohľadávky v rozsahu, v ktorom sa kryjú, a to 
vo výške 729,62 EUR. 

IV. 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
účastníkov dohody. 

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží po 
dva (2) rovnopisy. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že uvedenú dohodu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej vôle, 
ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné 
a určité. Dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. 
Dohodu si prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 
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Obec Dun ajská Luži na 

Ing. Zsolt Lukáč 
predseda predstavenstva 

Štefan Ju/čík 
starosta 
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Ing. František Sobota 
podpredseda predstavenst\ • ÍSWF 
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Prílohy: 1. faktúra číslo 16965566 
2. faktúra číslo 1516000056 


