
Dohoda 
o úhrade nákladov za opravu strechy 

ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení 
neskorších predpisov, účastníci : 

Účastník 1: PARÍ, s.r.o. 
Sídlo: Streženická cesta 45, Puchov, PSČ: 020 01 Puchov 
IČO: 36 332 551 
IČ DPH: SK2021781564 
V zastúpení: Ing. Miroslav Útlý, konateľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, 
oddiel Sro, vložka č. 14309/R 
Bankové spojenie: 2623703043/1100 

( ďalej ako „PARI" alebo „účastník 1") 

a 

Účastník 2: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
DIČ:2021376368 
V zastúpení: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Zriadená podľa zákona č. 155/1997 Z.z., v platnom znení 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000240911/8180 

( ďalej ako „TnUAD" alebo „účastník 2") 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Spoločnosť PARI ako objednávateľ uzatvorila dňa 07.11.2013 so zhotoviteľom, spoločnosťou 
OXA s.r.o., so sídlom Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 346 659, Zmluvu 
o dielo podľa § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov, na základe ktorej zhotovitel' vykonal pre objednávateľa opravu strechy na budove č. 
súp. 1809 - pavilón technologických učební, postavenej na parcele KNC č. 1548/5 v katastrálnom 
území Horné Kočkovce, obec Puchov. Cena za zhotovenie diela - opravu strechy bola určená 
dohodu zmluvných strán v celkovej výške 14.700,00 Eur bez DPH (slovom: štrnásťtisíc sedemsto 
eur). Kópia Zmluvy o dielo je prílohou tejto dohody. 

2. Budova č. súp. 1809, zapísaná na liste vlastníctva č. 3259 ako technologické učebne, je v 
spoluvlastníctve účastníkov tejto dohody, a to účastníka 1, spoločnosti PARI v podiele 15/28-in 
a účastníka 2, TnUAD v podiele 13/28-in. 



II. 
Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok TnUAD zaplatiť spoločnosti PARÍ sumu 6.825,00 Eur bez 
DPH (slovom: šesťtisíc osemstodvadsaťpäť eur ), ktorá predstavuje časť nákladov vynaložených 
spoločnosťou PARI na opravu strechy spoločnej nehnuteľnosti - budovy č. súp. 1809, 
špecifikovanej v článku I. ods. 1. tejto dohody, vypočítanú podľa výšky spoluvlastníckeho 
podielu TnUAD na spoločnej nehnuteľnosti. 
Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v zmysle platnej legislatívy. 

2. TnUAD sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti PARI sumu dohodnutú podľa ods. 1. tohto článku 
zmluvy na základe faktúry vystavenej spoločnosťou PARI . Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa 
jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady na účet spoločnosti PARI, 
uvedený v záhlaví tejto dohody. 

3. V prípade, že sa TnUAD dostane do omeškania s úhradou platby podľa tejto dohody, je 
povinná zaplatiť spoločnosti PARI úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za 
každý deň omeškania . 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma jej účastníkmi. 

2. Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvoma jej účastníkmi. 

3. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpísali. 


