
Dohoda a vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov 

uzatvorená v zmysle ust. $ 364 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov ( Obchodný zákonník) 

( ďalej len: „, dohoda“) 

ČI. I 
Zmluvné strany 

. INPORTANTE s.ro. 

sídlo: Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda 

v zastúpení: Ing. Peter Gocoň 

IČO: 45 354 928 
DIČ: 2022972622 
IČ DPH: SK2022972622 

. Obec Vydrany 

sídlo: Námestie Svätého Štefana č. 71, 930 16 Vydrany 

v zastúpení: Mgr. Ladislav Balódi 

IČO: 00 228 788 
DIČ: 2021129913 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

. Účastníci tejto dohody majú voči sebe pohľadávky po uplynutí doby splatnosti. 

. Po preverení predloženého zoznamu vzájomných pohľadávok strany konštatujú, že 

v tejto dohode uvedené pohľadávky sú vecne a číselne správne a že ich po vzájomnej 

dohode uznávajú čo do rozsahu a výšky. 

. Na základe vecnej správnosti pohľadávok sa preto dohodli na nasledovnom započítaní 

pohľadávok dohodou: 

a) Obec Vydrany vystavila fa č. 79/2022 pre INPORTANTE s.r.o., Dunajská Streda 

v sume 633,42 € za realizáciu prípojky krátkodobého odberu a odpojenie prípojky 

na verejnú rozvodnú sieť NN, za dodávku a distribúciu elektriny č. miesta spotreby 

3110056550 týkajúcej sa usporiadania kultúrneho podujatia „ Nemeshodosi Nagy 

Lakoma 2022“ so splatnosťou 27.09.2022. 

b) INPORTANTE s.r.o vystavila fa č. 220163 pre Obec Vydrany v sume 678,- € za 

kofolu, pivo Radegast, výčap, poháre a SBS ( akcia: Vydranská hostina 2022) so 

splatnosťou 31.08.2022.



ČI. III 
Výška zápočtu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s $ 364 Obchodného zákonníka si vzájomne 

započítajú pohľadávky v rozsahu 633,42 €. 

2. Zostávajúci rozdiel faktúry č. 220163 v sume 44,58 € Obec Vydrany uhradí na účet 

INPORTANTE s.r.o. najneskôr do 30.09.2022. 

CI. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Dohoda je vytvorená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

3. Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpísali. 

    
   

vo Vydrangch, ňe] 28.09.2022 

  

INPORTANTE s.r.o 

    

    

Nová Osada 805/2 ajská Steda 929 01 

Ičo [ 2972622, IČ DPH: SK2022972622 

Zapísaná v Obchc 1 Okresného súdu Trnava 

Oddieľ.Sro, Moži V 

  

INP( [ANTE s.r.o. 

Mgr<Ladislav Balódi Ing. veter Gocoň


