
Dohoda o urovnaní 
 uzatvorená medzi týmito účastníkmi: 

 
Účastník v rade 1: 
Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Sídlo: Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
IČO: 00397482 
DIČ:  2021252827 
V zastúpení: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka  
(ďalej len „SPU“) 
 
 
Účastník v rade 2: 
Obchodné meno: Žilina Invest, s.r.o. 
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
IČO: 36 416 754 
DIČ:  2021802805 
IČ DPH: SK2021802805 
V zastúpení: Ing. Miloš Martinka, konateľ  
 JUDr. Peter Vachan, konateľ 

 
(ďalej len „Žilina Invest, s.r.o.“) 
(ďalej spolu len „účastníci dohody“ alebo „zmluvné strany“) 

 
Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 
 
1. Spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. uzatvorila s SPU dňa 02.11.2016 zmluvu o výpožičke, ktorej predmetom bola 

výpožička hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve v celkovej hodnote 5.065,94 EUR (ďalej 
len „Zmluva“). 

2. Spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 20. februára 2004 za účelom 
plnenia záväzkov vyplývajúcich výhradne z Investičných zmlúv medzi Slovenskou republikou zastúpenou 
Ministerstvom hospodárstva SR, spoločnosťou KIA Motors Corporation, resp. Hyundai Mobis a mestom 
Žilina, ktoré sa týkajú výstavby automobilového závodu a závodu na výrobu automobilových súčiastok, 
pričom predmet jej činnosti nikdy nesúvisel s obsahom a plnením podľa Zmluvy, a preto spoločnosť Žilina 
Invest, s.r.o. Zmluvu vypovedala. 
 

 
Čl. II. 

Predmet dohody 
 
1. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet výpožičky podľa zmluvy je zabudovaný a nie je účelné a hospodárne 

predmet výpožičky vrátiť, účastníci dohody sa dohodli na urovnaní všetkých potenciálnych sporných 
právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj všetkých ostatných z nich vznikajúcich, či vyplývajúcich 
práv, či nárokov primárnej, či sekundárnej povahy a to tak, že pôvodný záväzok SPU vrátiť predmet 
výpožičky podľa zmluvy sa nahrádza novým záväzkom SPU a to povinnosťou uhradiť spoločnosti Žilina 
Invest, s.r.o. sumu 5.065,94 EUR v nasledovných splátkach na účet spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. IBAN:  
SK28 5600 0000 0003 5575 3001 

a. 1. splátka vo výške 1.266,49 EUR splatná dňa 30.06.2020 
b. 2. splátka vo výške 1.266,49 EUR splatná dňa 31.12.2020 
c. 3. splátka vo výške 1.266,49 EUR splatná dňa 30.06.2021 
d. 4. splátka vo výške 1.266,47 EUR splatná dňa 31.12.2021 

2. Účastníci dohody sa dohodli, že dňom úhrady sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet 
spoločnosti Žilina Invest, s.r.o..  



3. Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že v prípade, ak sa SPU počas postupného plnenia svojho záväzku 
podľa ods. 1 tohto článku dohody dostane do omeškania s jeho plnením, stáva sa splatným celý záväzok 
špecifikovaný v ods. 1 tohto článku dohody, čím stráca výhodu splatiť záväzok v splatnostiach uvedených 
v ods. 1 tohto článku zmluvy a je povinný splatiť Žilina Invest, s.r.o. celý neuhradený zostatok záväzku. 

4. Účastníci dohody na základe tejto dohody vyhlasujú, že táto dohoda predstavuje úplné a konečné 
vyporiadanie všetkých ich vzájomných nárokov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy a je pre účastníkov dohody 
záväzná. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností účastníci dohody vyhlasujú, že nemajú voči druhému 
účastníkovi dohody žiadne finančné nároky v súvislosti so Zmluvou okrem záväzku uvedeného v ods. 1 
tohto článku zmluvy. 

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že táto dohoda predstavuje pre nich platný a vymáhateľný právny 
záväzok, pred uzavretím tejto dohody nepostúpili ani nepreviedli žiadne práva a/alebo povinnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu a nie sú si vedomí, že by akákoľvek tretia osoba mala 
takéto práva a/alebo povinnosti, a že okamihom uzavretia tejto dohody nepostúpia ani neprevedú žiadne 
práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu. 

6. Porušenie ktoréhokoľvek prehlásenia jedným z účastníkov dohody zakladá nárok druhého účastníka 
dohody na odstúpenie od tejto dohody. 

 
Čl. III.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s 
ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Túto dohodu je možné meniť iba so súhlasom všetkých účastníkov dohody a to formou písomných 
očíslovaných dodatkov k dohode. 

3. Ak niektoré z ustanovení tejto dohody je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. Účastníci dohody sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

4. Dohoda bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, pričom každý účastník dohody obdrží po dva rovnopisy. 
5. Účastníci dohody prehlasujú, že dohoda predstavuje prejav ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej omylu, 

nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 

V Žiline, dňa .................      V Nitre, dňa .................... 
 
 
Žilina Invest, s.r.o.     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 
 
 
 
Ing. Miloš Martinka     doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
konateľ       rektorka  
 
 
 
 
 
JUDr. Peter Vachan      
konateľ         
  


