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DOHODA  O UROVNANÍ 

ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Obch. meno:  Obec Stráne pod Tatrami  

sídlo:   Obecný úrad Stráne pod Tatrami č. 2, mlynčeky 059 76 

IČO:   00326593 

DIČ:              2020697305 

bankové spojenie:       

číslo účtu:   

zastúpený:  Rastislav Sloveňák – starosta obce 

    
(ďalej len „Obec“) 

 

 

a 

 

 

Obch. meno:  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

sídlo:                Hraničná 662/17, Poprad 058 89 

zápis v obch. reg.:      Okresný súd Prešov, odd. Sa, vložka č. 10301/P 

IČO:                           36500968 

IČ DPH:                      Sk2021918459 

DIČ:   2021918459 

bankové spojenie:       SK26 0200 0000 0019 3076 9056, SUBASKBX 
zastúpený:                    Ing. Robert Tencer – generálny riaditeľ a člen predstavenstva na základe plnej moci 

zo dňa 24.09.2020 
 
(ďalej len „PVPS“) 
(spolu tiež ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 

 

uzatvárajú podľa ustanovení §§ 580 a nasl Občianskeho zákonníka  a § 358 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka túto dohodu o započítaní a dohodu o urovnaní: 
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Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Obec je vlastníkom verejného vodovodu a vodojemu v obci Stráne pod Tatrami. PVPS je 

prevádzkovateľom predmetného majetku, a to na základe Zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturálneho 

majetku č. 229/09/AZ/DV zo dňa 30.12.2009.  

2. Obec na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom elektrickej energie VSE (Východoslovenská 

energetika, a.s.) platila platby za dodávku elektrickej energie do vodojemu, a to za obdobie od 

01.01.2010 do 31.10.2019 za odber elektriky za odberné miesto Stráne pod Tatrami 9000, 059 76 

Stráne pod Tatrami, čsílo OM: 483748, EIC kód: 24ZVS00000578178.  

3. Výška nákladov za dodávku elektrickej energie do vodojemu bola obcou uhradená vo výške 

26 024,94€ (slovom dvadsaťšesťtisíc dvadsaťštyri eur a deväťdesiatštyri eurocentov). Prílohu tejto 

dohody tvoria konkrétne faktúry za dodávku elektrickej energie za určené obdobie.  

4. V zmysle čl. 3 bod 15 Zmluvy o prevádzkovaní je prevádzkovateľ povinný hradiť náklady nevyhnutné 

na prevádzku vodovodu, a to najmä náklady na el. energiu a pod. 

5. Na základe uvedeného si Obec od PVPS nárokuje preplatenie týchto nákladov v plnej výške z titulu 

bezdôvodného obohatenia.  

 

6. Obec má s PVPS uzatvorené zmluvy o dodávke vody, a to konkrétne Zmluva o dodávke vody č. 

1000/161/08P, evidenčné číslo 6-56360-0, miesto odberu Výtokový stojan, podpísanú zmluvnými 

stranami dňa 1.12.2008, ako aj Zmluvu o dodávke vody č. 1001/161/08P, evidenčné číslo 6-56370-0, 

miesto odberu Výtokový stojan, podpísanú dňa 1.12.2008.  

7. V obidvoch Zmluvách o odbere vody bolo stranami dohodnuté množstvo vody, ktoré sa PVPS 

zaviazalo dodať a Obec odobrať z verejného vodovodu cez výtokové stojany.  

8. K predmetným výtokovým stojanom správca obvodu osadil do šácht kontrolné pomerové meradlá.  

9. Nakoľko vodomerné šachty boli obyvateľmi zahádzané a vodomery boli neprístupné, vyzvala PVPS 

Obec na vyčistenie predmetných šácht.  

10. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení 

(ďalej len ZVK), § 25 ods. 1 písm. a) sa neoprávnený odber vody z verejného vodovodu považuje aj 

odber vody v rozpore so zmluvou. V zmysle § 25 ods. 2 je ten, kto neoprávnene odoberal vodu 

z verejného vodovodu povinný uhradiť škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu. Kontrolným 

odpočtom meradiel k 30.9.2020 bolo zistené, že meradlá namerali väčšiu spotrebu vody Obcou, ako 

bolo zmluvne dohodnuté, a to nasledovne:  

 

a. Zmluva č. 1000/161/08P – čl. 3 bod 5 – dohodnuté množstvo vôd v objeme 700m3 kvartálne. Za 

obdobie od osadenia meradla vyfaktúrované množstvo rok 2018 – 2800m3, rok 2019 2800m3m, 

rok 2020 - 2100m3 – spolu 7700m3.  

Osadené meradlo – rozdiel nameraných stavovo k 30.9.2020 v objeme 20 016 m3.  

Rozdiel dohodnutého množstva a nameraného množstva dodanej vody v objeme 12 316 m3. Cena 

za 1m3 pitnej vody vo výše  1,0884€/m3 + DPH, nárok na náhradu škody za odobraté množstvo 

vo výške 16 085,68.-Eur.  

 

b. Zmluva č. 1001/161/08P – čl. 3 bod 5 – dohodnuté množstvo vôd v objeme 450m3 kvartálne. Za 

obdobie od osadenia meradla vyfaktúrované množstvo  - rok 2018 – 1800m3, rok 2019 – 

1800m3, rok 2020 – 1350m3 – spolu – 4950m3.  

Osadené meradlo – rozdiel nameraných stavovov k 30.9.2020 v objeme 12 712 m3.  

Rozdiel dohodnutého množstva a nameraného množstva dodanej vody v objeme 7762 m3. Cena 

za 1m3 pitnej vody vo výše   1,0884€/m3 + DPH €, nárok na náhradu škody za odobraté 

množstvo vo výške 10 137,79.-Eur  

 

 

11. Na základe uvedeného a vzhľadom k tomu, že nie je možné spätne identifikovať množstvo odberu 

podľa rokov, nárokuje si PVPS u obce náhradu škody z titulu odberu vody nad rámec Zmlúv, a to 

v celkovej výške 26 223,47.-Eur, slovom (dvadsaťšesťtisíc dvestodvadsaťtri eur a štyridsaťsedem 

eurocentov). 

 

12. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu za účelom vysporiadania nárokov Obce ako aj nárokov PVPS 

o škode vyčíslenej podľa čl. II., ktorá je medzi zmluvnými stranami sporná.  
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Čl. II. 

UROVNANIE  

ZAPOČÍTANIE 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že urovnávajú nárok Obce voči PVPS, ako aj nárok PVPS voči Obci 

nasledovne:  

2. PVPS prehlasuje, že uznáva svoj záväzok voči Obci na zaplatenie nákladov za odber elektrickej 

energie za obdobie od 1.1.2010 do 31.10.2019 v celkovej sume 26 024,94€ (slovom dvadsaťšesťtisíc 

dvadsaťštyri eur a deväťdesiatštyri eurocentov. Obec sa zrieka akýchkoľvek ďalších nárokov voči 

PVPS z titulu bezdôvodného obohatenia úhrade nákladov za elektrickú energiu.   

3. Obec prehlasuje, že uznáva svoj záväzok voči PVPS na úhradu škody spôsobenej odberom vody nad 

rámec zmluvne dohodnutého množstva, a to v celkovej výške 26 223,47.-Eur, slovom 

(dvadsaťšesťtisíc dvestodvadsaťtri eur a štyridsaťsedem eurocentov). PVPS sa zrieka akýchkoľvek 

ďalších nárokov z titulu náhrady škody pri neoprávnenom odbere Obce. PVPS sa zaväzuje do 5 dní od 

účinnosti tejto dohody vystaviť faktúru na predmetnú sumu so splatnosťou 14 dní odo dňa jej 

vystavenia.  

4. V súlade s ustanovením § 358 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

započítava PVPS vzájomné pohľadávky s Obcou dohodou v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú, t. j. 

vo výške 26 024,94€ (slovom dvadsaťšesťtisíc dvadsaťštyri eur a deväťdesiatštyri eurocentov, a to ku 

dňu splatnosti faktúry v zmysle čl. II bod 3.) 

5. Záväzok nad rámec započítania v celkovej výške 198,53.-€ (slovom stodeväťdesiatosem eur 

a päťdesiattri eurocentov) je obec povinná uhradiť v termíne do 30 dní od podpisu tejto dohody.  

 

 

Čl. IV. 

VYHLÁSENIA  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

     

1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú záujem bezdôvodné obohatenie a náhradu škody urovnať dohodou 

a započítaním, v dôsledku čoho podľa ust. § 580 a nasl. Občianskeho uzatvárajú túto dohodu 

o urovnaní a v súlade s ustanovením § 358 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodu 

o započítaní pohľadávok 

 

2. Touto dohodou a jej plnením dochádza v plnom rozsahu k urovnaniu bezdôvodného obohatenia, ako aj 

náhrady škody vrátane všetkých práv a  povinností medzi zmluvnými stranami, ktoré im z uvedených 

titulov vznikli. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že táto dohoda nahrádza všetky ich vzájomné 

nároky z uvedených titulov, ako aj odvodené nároky, ktoré nie sú známe alebo neboli do dnešného dňa 

uplatnené, považujú dohodu za vyváženú a  žiadna zo zmluvných strán v súvislosti s uvedenými 

vzájomnými nárokmi nepodnikne voči druhej zmluvnej strane po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 

žiadne ďalšie právne kroky. 

 

3. Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že: 

a) uzavretie tejto zmluvy neodporuje akýmkoľvek platným dohodám, či právnym záväzkom, ktoré sú 

povinné dodržiavať a na uzavretie tejto dohody o urovnaní nepotrebujú súhlas tretích osôb; 

b) nepostúpili ku dňu podpisu tejto dohody o urovnaní nároky, ktoré majú voči druhej strane (istinu 

ani úroky) v prospech tretích osôb a neurobia tak ani po podpise tejto zmluvy; 

c) nie sú v sporovom vzťahu s druhou stranou ani nebudú iniciovať akýkoľvek spor ohľadne 

bezdôvodného obohatenia a náhrady škody.  

d) vzdávajú sa práva napadnúť platnosť tejto zmluvy. 

 

Čl. V. 

PLATNOSŤ DOHODY 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 

po jej zverejnení. Zverejnenie zabezpečí obec a bez zbytočného odkladu o tom informuje PVPS.  

 

 

 

 



 5 

Čl. VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nenapadnú platnosť tejto dohody, nebudú iniciovať žiadne spory 

ohľadom súm a nárokov založených touto dohodou. 

 

2. Zmluvné strany považujú obsah a podmienky tejto zmluvy za dôverné, preto sa zaväzujú dodržiavať 

mlčanlivosť o (i) uzavretí tejto Dohody, (ii) o akomkoľvek jej ustanovení alebo podmienke, ako aj (iii) 

o jej prílohách po celú dobu trvania zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti. To neplatí v prípadoch, kedy 

je potrebné túto zmluvu alebo jej časti zverejniť v nevyhnutnej miere tretím osobám za účelom plnenia 

povinností podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. 

 

Čl. VIII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

  

1. Každá zo strán znáša svoje náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy. 

 

2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ktoré sú týmto 

okamihom dohodou viazané bez výhrad. 

 

3. Pri porušení ustanovení tejto dohody, má oprávnená zmluvná strana nárok na náhradu preukázanej 

škody. 

 

4. Pokiaľ sa preukáže, že už pri vzniku tejto dohody alebo kedykoľvek neskôr bolo  ktorékoľvek z jej 

ustanovení neplatné alebo stane sa neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení dohody 

a zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne dotknuté ustanovenie dať do súladu s príslušným právnym 

predpisom. Do tej doby sa s prihliadnutím na povahu veci použije ustanovenie zákona, ktoré 

z hľadiska zámeru zmluvných strán najbližšie upravuje dotknuté ustanovenie.    

 

5. Dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu a  každý výtlačok 

má platnosť originálu. 

 

6. Táto zmluva predstavuje úplné, záväzné a konečné dojednanie zmluvných strán ohľadne predmetu 

tejto zmluvy. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy sú účinné iba vo forme písomných očíslovaných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne, bez nátlaku a vážne, porozumeli celému 

obsahu dohody a svojim podpisom, osoby oprávnené konať v mene príslušnej zmluvnej strany 

a zaväzovať ju, potvrdzujú súhlas so všetkými jej ustanoveniami bez výhrad. 

 

 

V Stráňach pod Tatrami dňa ....................   V Poprade dňa  ............................. 

 

 

 

 

................................................................                             .............................................................. 

    Za Obec Stráne pod Tatrami                 Za Spoločnosť PVPS  

Rastislav Sloveňák      Ing. Robert Tencer  

  starosta obce      generálny riaditeľ a člen predstavenstva  


