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DOHODA O UROVNANÍ (POKONÁVKA) 
 

uzatvorená podľa §  585 a nasledujúci Občianskeho zákonníka 
 
 
 

Účastník 1:  Obec Štiavnik 

   Štiavnik 764, 013 55 

   v jeho mene koná: Ing. Štefan Vároš, starosta 

 
 
Účastník 2:  Peter Cedzo 

IČO: 34 222 863 

miesto podnikania: Hvozdnica 312, 013 56 Hvozdnica 

DIČ: 1020522217 

IČ DPH: SK1020522217 

I. 

Účastník 1 a účastník 2, v mene ktorého konal predchádzajúci starosta obce, spolu uzatvorili 

ústne zmluvu, na základe ktorej sa účastník 2 zaviazal pre účastníka 1 v priebehu roku 2011 vykonať 

výmenu rozvodov, armatúr a vykurovacích telies a dodávku a montáž ústredného kúrenia v Základnej 

škole v Štiavniku (ďalej len „zmluva o dielo“).  

Účastníci považujú za nesporné, že dielo - výmena rozvodov, armatúr a vykurovacích telies 

a dodávka a montáž ústredného kúrenia v Základnej škole v Štiavniku (ďalej len „dielo“) - bolo 

účastníkom 2 vykonané v rozsahu podľa súpisov o vykonaných prácach, ktoré boli účastníkovi 1 

predložené, a ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto dohody. 

 S poukázaním na uvedené účastník 2 vyúčtoval cenu za dielo účastníkovi 1 dňa 22.7.2011 

faktúrou č. 2011024 na sumu 35 507,47 EUR vrátane DPH so splatnosťou dňa 5.8.2011 a dňa 

23.8.2011 faktúrou č. 2011027 na sumu 27 753,17 EUR vrátane DPH so splatnosťou 6.9.2011.  

Vyššie popísané faktúry a cena za dielo nimi účtovaná nebola účastníkom 1 doposiaľ 

uhradená, nakoľko vyvstali pochybnosti o súladnosti uzatvorenia zmluvy o dielo s ustanoveniami 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov.  

Účastníci sú si vedomí skutočnosti, že pokiaľ sa na zaplatení ceny diela nedohodnú, bude 

musieť vo veci rozhodnúť súd, pričom obe strany budú pravdepodobne hradiť pomerne vysoké súdne 

trovy.  

II. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa obe strany dohodli na tom, že nie je v ich záujme 

riešiť spor na súde, a preto uzatvárajú dohodu o urovnaní sporných nárokov (pokonávku) 

s nasledovným obsahom: 
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1. Účastník 1 zaplatí účastníkovi 2 sumu 63 260,64 EUR  

2. Účastník 2 si nebude od účastníka 1 nárokovať zaplatenie úrokov z omeškania ani iné plnenia, 

ktoré vznikli na základe zmluvy o dielo alebo v súvislosti s realizáciou diela. 

3. Uzatvorením tejto dohody a zaplatením sumy 63 260,64 budú vzťahy medzi účastníkmi 

vzniknuté zo zmluvy o dielo a titulom realizácie diela konečným spôsobom usporiadané. 

4. Účastník 2 súčasne prehlasuje, že na zhotovené dielo poskytuje záručnú dobu v trvaní 60 

mesiacov, ktorá začala plynúť dňa 1 .2. 2012. Prípadné nároky z vád diela ostávajú touto 

dohodou nedotknuté. 

III. 

 Obe strany dohody vyhlasujú, že dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, nie v tiesni a bez nátlaku a na znak súhlasu ju obe podpisujú. 

 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi stranami dohody, pričom 

pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. 

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať len písomnými, riadne očíslovanými dodatkami 

podpísanými a schválenými obomi stranami. 

 Dohoda bola vypracovaná v dvoch právne rovnocenných exemplároch, z ktorých po jednom 

vyhotovení obdržali obe strany dohody. 

 

Účastník 1 
 
 
V ________________ dňa ________________ 
 
 
 
 
______________________________________ 

 
obec Štiavnik 

Ing. Štefan Vároš, starosta 
 

Účastník 2 
 
 
V ________________ dňa ________________ 
 
 
 
 
______________________________________ 
 

Peter Cedzo 
 

 


