
DOHODA O UROVNANÍ 
uzavretá podľa ustanovenia § 585 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov) 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obec Bacúch 
 
Sídlo: Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch. 
IČO:  00313254 
Štatutárny orgán:  Ing. Michal Chovanec, starosta obce 
 
 
(ďalej len "objednávateľ") 

a 

Zhotoviteľ: 

Juraj Gáborík – GEOTIP 

Sídlo: Stupy 20, 974 05 Banská Bystrica 
IČO:  10985981  
IBAN:  
 
 
(ďalej len "zhotoviteľ") 
sa dohodli na uzavretí tejto dohody o urovnaní (ďalej len "dohoda")  

Článok I. 

Sporné práva a povinnosti 

1. Dňa 12.03.2015 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá ústna objednávka 
o zhotovení geometrického plánu slúžiaceho pre účely odňatie pozemkov z 
poľnohospodárskej pôdy, zameranie stavby, oddelenie pozemkov a zapparová kresba na 
futbalovom ihrisku v Bacúchu. 

2. Po zhotovení a následnom odovzdaní predmetného geometrického plánu č. 10985981-
107/2015 zo dňa 20.03.2015 (ďalej len ako  „geometrický plán“) bola dňa 10.11.2015  
vystavená pre objednávateľa faktúra č. 2015/01-021 za vykonané geodetické práce – 
zhotovenie geometrického plánu.  

3. Podľa tvrdení zhotoviteľa, ten má voči objednávateľovi nárok na plnenie zo strany 
objednávateľa vo výške  2.565,- Eur, a to z dôvodu doterajšieho neuhradenia  vystavenej 
faktúry objednávateľom. 



 

Článok II. 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody o urovnaní je záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi sumu 
2.565,- Eur, a to v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia tejto dohody na účet 
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto dohody. 

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uhradením sumy 2.565,- Eur dochádza k zániku 
všetkých prípadných ďalších nárokov a akéhokoľvek príslušenstva nárokov zo strany 
zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich z ústnej objednávky zo dňa 12.03.2015 
ktorej predmetom bolo zhotovenie geometrického plánu slúžiaceho pre účely odňatie 
pozemkov z poľnohospodárskej pôdy, zameranie stavby, oddelenie pozemkov a zapparová 
kresba na futbalovom ihrisku v Bacúchu. 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a stáva sa 
účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

2. Túto dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo 
forme písomných dodatkov k tejto zmluve. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre 
každú zmluvnú stranu. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez akýchkoľvek výhrad 
podpisujú. 

 

V Bacúchu, dňa .................................. 

 

 

.........................................                                                           ............................................. 
  Objednávateľ                                                                                 Zhotoviteľ 
 


