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Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 

podľa § 581 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Ekonomická univerzita v Bratislave 

štatutárny orgán: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor EU v Bratislave 

súčasť EU v Bratislave: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 

fakulta EU v Bratislave 

konajúci orgán: prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., dekanka Národohospodárskej 

fakulty EU v Bratislave 

Dolnozemská cesta 1 

852  35  Bratislava 

IČO:  00399957 

Bankové spojenie: SK25 8180 0000 0070 0013 2574 

a 

2. Univerzita Komenského v Bratislave 

štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

súčasť UK: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

konajúci orgán: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK 

Šafárikovo námestie 6 

818  06  Bratislava 

IČO:  00397865 

Bankové spojenie: SK20 8180 0000 0070 0008 3194 

 

Účastníci dohody sa dohodli vyrovnať pohľadávky vyplývajúce z Dohody o podmienkach 

spolupráce pri zabezpečovaní spoločného študijného programu vysokoškolského štúdia z 18. 

júna 2013, v znení Dodatku číslo 1 z 15. februára 2014, Dodatku číslo 2 z 22. mája 2015 

a Dodatku číslo 3 z 8. decembra 2016 a Dohody o podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní 

spoločného študijného programu vysokoškolského štúdia z 22. februára 2017, formou ich 

vzájomného započítania k 31.5.2021. 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v postavení veriteľa, má voči 

Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodárskej fakulte, v postavení dlžníka, 

nasledujúcu pohľadávku z titulu neuhradeného podielu na štátnej dotácii na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov pripadajúcu na spoločný študijný program 

„Ekonómia a právo“ uskutočňovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave, 

Národohospodárskou fakultou a Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou 

fakultou: 
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Rok   Suma pohľadávky 

2021        108 919,07 eur 

Pohľadávka celkom :       108 919,07 eur 

 

1.2 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, v postavení veriteľa, má 

voči Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v postavení dlžníka, 

nasledujúcu pohľadávku z titulu neuhradeného podielu na štátnej dotácii na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov pripadajúcu na spoločný študijný program „Právo 

a ekonómia“ uskutočňovaný Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou a 

Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Národohospodárskou fakultou:  

 

Rok   Suma pohľadávky 

2021         64 323,81 eur 

Pohľadávka celkom :        64 323,81eur 

 

1.3 Účastníci dohody spoločne vyhlasujú, že ich vzájomné pohľadávky uvedené v odsekoch 

1.1 a 1.2 tohto článku sú vecne a číselne správne, uznávajú ich čo do dôvodu a výšky, 

pričom sa započítavajú spôsobom a vo výške podľa tejto dohody.  

 

 

Článok II 

Započítanie vzájomných pohľadávok 

 

2.1 Účastníci tejto dohody sa dohodli, že si týmto dvojstranným právnym úkonom započítavajú  

vzájomné pohľadávky, uvedené v článku I tejto Dohody, a to v rozsahu, v akom sa 

vzájomne kryjú, t. j. vo výške 64 323,81 eur. 

2.2 V dôsledku účinkov tohto započítania pohľadávka Univerzity Komenského v Bratislave,   

Právnickej fakulty voči Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodárskej fakulte, 

uvedená v článku I ods. 1.1, zaniká započítaním v rozsahu do výšky 64 323,81 eur, slovom 

šesťdesiatštyritisíctristodvadsaťtri eur osemdesiatjeden centov a pohľadávka Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, Národohospodárskej fakulty, voči Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte zaniká v rozsahu do výšky 64 323,81 eur, slovom 

šesťdesiatštyritisíctristodvadsaťtri eur osemdesiatjeden centov, t. j. v celosti. 

2.3 Zánik vzájomných  pohľadávok podľa ods. 2.2 tohto článku dohody nastane okamihom, 

keď sa vzájomné pohľadávky stretnú, t. j. 31.5.2021. 

2.4 Zvyšná časť pohľadávky Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá 

prevyšuje rozsah vzájomnej pohľadávky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

Národohospodárskej fakulty, vo výške 44 595,26 eur, slovom 

štyridsaťštyritisícpäťstodeväťdesiatpäť eur dvadsaťšesť centov nie je touto dohodou 

dotknutá a naďalej existuje v nezmenenom rozsahu a splatnosti. 

2.5  Účastníci dohody sa dohodli, že Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 

fakulta uhradí svoj záväzok voči Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

uvedený v odseku 2.4 tohto článku najneskôr do 15.6.2021. 
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Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. 

3.2 Práva a povinnosti účastníkov dohody, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3.3 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník dohody dostane jedno  

vyhotovenie. 

3.4 Účastníci dohody si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že  

vyjadruje ich vôľu, ktorá je slobodná, vážna a bez omylu a že túto dohodu neuzavreli  

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Bratislave, dňa  

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave         Univerzita Komenského v Bratislave 

  prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.                     prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                     rektor                                                                             rektor 

 

 

 

   

Ekonomická univerzita v Bratislave   Univerzita Komenského v Bratislave 

     Národohospodárska fakulta                                                 Právnická fakulta  

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.       doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                      dekanka                                                                        dekan  

 

 

 

 

 

 
   


