Dohoda o vzájomnom usporiadaní záväzkov
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a § 358 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dohoda“)
Obchodné meno:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Bobrovček
Bobrovček 26, 032 21 Bobrovec
Ladislav Staroň, starosta obce
00315109
2020581277
VÚB
24029342/0200

a
Obchodné meno:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Pavlova Ves
Pavlova ves 26, 032 21 Bobrovec
Rudolf Tomko, starosta obce
00315672
2020581629
VÚB
1638863854/0200

a
Obchodné meno:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Liptovské Beharovce
Liptovské Beharovce 9, 032 21 Bobrovec
Jozef Malý, starosta obce
00315443
2020581486
VÚB
22920342/0200
Článok I
Predmet Dohody

1.1. Predmetom tejto Dohody je vzájomná úprava práv a povinností , spočívajúca vo vzájomnom
usporiadaní záväzkov vyplývajúcich z finančných vzťahov medzi účastníkmi tejto dohody
v súvislosti s výstavbou „Skupinového vodovodu obcí Bobrovček, Pavlova Ves a Liptovské
Beharovce – I. etapa“, ktorej staviteľom bola obec Bobrovček, ktorej obce Pavlova Ves
a Liptovské Beharovce poskytli finančné prostriedky na úhradu časti faktúr spojených
s realizáciou uvedenej stavby.
1.2. Obec Bobrovček sa touto dohodou zaväzuje vyrovnať poskytnuté finančné prostriedky
nasledovným spôsobom:
1.2.1. Poskytnutá čiastka obcou Liptovské Beharovce vo výške 3 799,- EUR, slovom
tritisícsedemstodeväťdesiatdeväť EUR (pôvodná suma 114 440,- Sk prepočítaná kurzom
1,00 EUR = 30,126 SK a zaokrúhlená na celé EUR smerom hore) bude obci Liptovské
Beharovce prevedená na bankový účet obce Liptovské Beharovce do 30.04.2015.
1.2.2. Poskytnutá čiastka obcou Pavlova Ves vo výške 20 307,- EUR slovom
dvadsaťtisíctristosedem EUR (pôvodná suma 611 774,- Sk prepočítaná kurzom
1,00 EUR = 30,126 SK a zaokrúhlená na celé EUR smerom hore) bude obci Pavlova
Ves prevedená na bankový účet obce Pavlova Ves v nasledovných splátkach:
1.2.2.1.
Splátka č. 1 vo výške
472,- EUR do 30.04.2015
1.2.2.2.
Splátka č. 2 vo výške 3 933,- EUR do 15.01.2016
1.2.2.3.
Splátka č. 3 vo výške 3 933,- EUR do 15.01.2017
1.2.2.4.
Splátka č. 4 vo výške 3 933,- EUR do 15.01.2018
1.2.2.5.
Splátka č. 5 vo výške 3 933,- EUR do 15.01.2019
1.2.2.6.
Splátka č. 6 vo výške 4 103,- EUR do 15.01.2020

1.3. Obec Bobrovček sa touto dohodou zaväzuje, že v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu SR na výstavbu „Skupinového
vodovodu obcí Bobrovček, Pavlova Ves a Liptovské Beharovce – II. Etapa“ podanej obcou
Pavlova Ves na Enviromentálny fond SR, sa obec Bobrovček zaväzuje vyrovnať poskytnuté
finančné prostriedky od obce Pavlova Ves nasledovným spôsobom:
1.3.1. v prípade poskytnutia dotácie v roku 2015 obec Bobrovček navýši splátku č. 2 z bodu
1.2.2. do výšky 5% poskytnutej dotácie, avšak najviac do výšky 10 000,- EUR,
1.3.2. v prípade poskytnutia dotácie v roku 2016 obec Bobrovček navýši splátku č. 3 z bodu
1.2.3. do výšky 5% poskytnutej dotácie, avšak najviac do výšky 6 000,- EUR.
1.4. Prípadné navýšenie splátky č. 2 uvedenej v bode1.2.2.2 alebo splátky č. 3 uvedenej v bode
1.2.2.3, budú nasledujúce splátky krátené o sumu navýšenia do doby vyrovnania predošlého
navýšenia.
1.5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vyrovnaním finančných prostriedkov v zmysle tejto
dohody dochádza k zániku všetkých prípadných ďalších nárokov zúčastnených medzi sebou
vo vzťahu k stavbe „Skupinového vodovodu obcí Bobrovček, Pavlova Ves a Liptovské
Beharovce – I. etapa“.
Článok II
Záverečné ustanovenia
2.1. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba číslovanými písomnými dodatkami
podpísanými všetkými zmluvnými stranami.
2.2. Dohoda je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dve vyhotovenia.
2.3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V ................................ dňa ........................

______________________
Ladislav Staroň
starosta obce
Bobrovček

V ................................ dňa ........................

______________________
Rudolf Tomko
starosta obce
Pavlova Ves

V ................................ dňa ........................

______________________
Jozef Malý
starostka obce
Liptovské Beharovce

