
DOHODA O MIMOSÚDNOM VYROVNANÍ 

(uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka) 

 

medzi 

 

 

Navrhovateľom : Premier Consulting, s.r.o., IČO: 35860235 

         Františkánov 3 

       945 01 Komárno   

   

zastúpeným            Mgr. Marcelom Moravčíkom, advokátom 

       Ružová dolina 6 

       821 08 Bratislava 

 

a 

 

Odporcom :         Obec Nandraž, IČO: 00 328 588  

        Nandraž 23 

      049 61 Nandraž 

      zastúpená Ing. Marianom Laciakom, starostom obce 

    

zastúpeným           Mgr. Marianom Jankovičom, advokátom 

                             AK, Bernolákova č. 151/9 

                             050 01 Revúca 

 

 

(ďalej len ,,účastníci dohody“) 

 

I. 

 

 

Návrhom podaným dňa 24.08. 2011 na Okresnom súde v Revúcej sa navrhovateľ 

domáhal od odporcu zaplatenia sumy 1 185,03 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 14 % 

ročne zo sumy 1 185,03 € od 08.01. 2009 do zaplatenia, zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % 

denne zo sumy 1 185,03 € od 08.01. 2009 do zaplatenia a náhrady trov konania vo výške 

97,00 € a trov právneho zastúpenia vo výške 429,50 € právnemu zástupcovi navrhovateľa. 

 

Okresný súd v Revúcej v uvedenej veci vydal platobný rozkaz, sp.zn. 6Rob/69/2011-

38 zo dňa 21.11. 2011, ktorým zaviazal odporcu uhradiť navrhovateľovi žalovanú sumu, 

úroky z omeškania a zmluvnú pokutu v zmysle navrhovateľom podaného návrhu. 

 

Voči vydanému platobnému rozkazu podal odporca odpor dňa 08.12. 2011. 

 

 

II. 

 

 V rámci mimosúdnych rokovaní medzi účastníkmi tejto dohody došlo k zmierlivému 

vyriešeniu veci pred prvým pojednávaním vo veci za podmienok vyplývajúcich z tejto 

dohody. 
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 Navrhovateľ sa s odporcom dohodli, že navrhovateľ v zmysle tejto dohody zoberie 

návrh na začatie konania podaný na Okresnom súde v Revúcej dňa 24.08. 2011, kde konanie 

je vedené pod sp.zn. 6Cb/26/2011 v zmysle § 96 ods. 1 OSP v celom rozsahu späť za 

podmienky, že odporca splní záväzky voči navrhovateľovi vyplývajúce z tejto dohody. 

 

 

III. 

 

 

Odporca sa zaväzuje do 7 dní od podpisu tejto dohody zaplatiť navrhovateľovi : 

 

- istinu vo výške 1 185,03 € na účet č. 2623846458 / 1100 

 

a právnemu zástupcovi navrhovateľa : 

 

- trovy právneho zastúpenia vo výške 429,50 € na účet č. 4013887817 / 7500  

 

 

 

IV. 

 

Navrhovateľ sa zaväzuje do 7 dní od pripísania súm uvedených v čl. III. tejto dohody 

na účty uvedené v čl. III. tejto dohody vziať písomne návrh  podaný na Okresnom súde 

v Revúcej dňa 24.08. 2011 v zmysle § 96 ods. 1 OSP v celom rozsahu späť. 

 

 

V. 

 

Obecné zastupiteľstvo odporcu schválilo riešiť súdny spor vedený na Okresnom súde 

v Revúcej pod sp.zn. 6Cb/26/2011 vo veci navrhovateľa Premier Consulting, spol. s r.o. 

Komárno proti obci Nandraž o zaplatenie 1 185,03 € s prísl. mimosúdnou dohodou, 

predmetom ktorej bude úhrada sumy 1 185,03 € a trov právneho zastúpenia vo výške 429,50 € 

navrhovateľovi s tým, že príslušenstvo pohľadávky, t.j. úrok z omeškania a zmluvná pokuta 

budú navrhovateľom obci Nandraž odpustené, a to uznesením č. 46/2012. 

 

 

VI. 

 

Navrhovateľ a odporca prehlasujú, že podpisom tejto dohody a zaplatením  súm 

uvedených v čl. III. tejto dohody riadne a včas, zmluva o manažmente verejného obstarávania 

č. JG-02052008-1 zo dňa 02.05. 2008, zmluva o dielo č. JG-02052008-2 zo dňa 02.05. 2008 a 

dohoda o spolupráci č. JG 19122006-1 zo dňa 19.12. 2006 uzavreté medzi navrhovateľom 

a odporcom a všetky zmluvy na ne nadväzujúce uzatvorené medzi navrhovateľom 

a odporcom strácajú dňom zaplatenia súm uvedených v čl. III. tejto dohody platnosť 

a účinnosť (za podmienky, že budú zaplatené riadne a včas), čím zanikajú všetky práva 

a povinnosti vzniknuté z vyššie uvedených zmlúv a všetkých zmlúv na ne nadväzujúcich 

vrátane nárokov z týchto zmlúv. Plnenia poskytnuté na základe týchto zmlúv pred ich 

zánikom (najmä plnenia podľa článku III. tejto dohody) si prijímatelia týchto plnení 

ponechávajú. 
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VII. 

 
Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi 

dohody. V prípade, že sumy uvedené v čl. III. tejto dohody nebudú zaplatené riadne a včas, 

táto dohoda zaniká (stráca platnosť a účinnosť), a to automaticky dňom, kedy sa odporca 

dostane do omeškania s úhradou súm uvedených v čl. III. tejto dohody, alebo ich časti. 

 

Táto dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po jednom 

vyhotovení obdrží navrhovateľ, jeho právny zástupca, odporca a jeho právny zástupca. 

 

Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne a to formou vzostupne 

očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody, a ktoré musia 

byť podpísané všetkými účastníkmi dohody. V opačnom prípade bude dodatok neplatný. 

 

Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, že ich vôľa je pri uzatváraní 

tejto dohody skutočne daná, vôľa v tejto dohode je prejavená slobodne, bez nátlaku, bez 

právnej vyhrážky, vážna, určitá, zrozumiteľná, bez omylu a že dohoda nebola uzatvorená za 

nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni ani jedného z účastníkov dohody.  

 

Účastníci tejto dohody ju na znak súhlasu s obsahom tejto dohody a záväzkov 

zakladaných touto dohodou vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

V ........................... dňa ......................                                 V Revúcej dňa 21.02. 2012 

 

 

 

 

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

Premier Consulting, s.r.o.                Obec Nandraž 

zastúpená :       zastúpená:  

        Ing. Marianom Laciakom 

starostom obce  

   

 


