
Dohoda o urovnaní č. 9701/0020/2021 

uzatvorená podľa ustanovenia § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 570 Občianskeho zákonníka a § 261 odsek 

9 a § 323 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

medzi  

Názov a sídlo: Slovenská technická univerzita v Bratislave  
                                              Vazovova 5, 812 43 Bratislava  (ďalej len „STU“) 
                                               Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne, 
                                               Bernolákova 1, 811 07 Bratislava (ďalej len „ÚZ ŠDaJ) 
STU“) 
Štatutárny orgán:   Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor 
Osoba oprávnená k podpis:   Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
Osoby oprávnené konať  
vo veciach technických:    Ing. Stanislav Širůček, vedúci TIÚ ÚZ ŠDaJ STU 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    7000133315 / 818 
IBAN:    SK97 8180 0000 0070 0013 3315 
SWIFT:    SPSRSKBA 
IČO:    00397687 
DIČ:    2020845255 
IČ DPH:    SK2020845255 
Právna forma:   Verejnoprávna inštitúcia - verejná vysoká škola podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

(ďalej tiež „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a  

 

Obchodné meno: DIOS, s.r.o.    

Sídlo: Pezinská 54, 901 01 Malacky 

Zastúpený:               Milan Hurban, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 6603932007/1111 
IBAN: SK21 1111 0000 0066 0393 2007 
BIC: UNCRSKBX    
IČO: 34 11 63 11 
DIČ: 2020379801     
IČ DPH: SK 2020379801     
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 13160/B 

(ďalej tiež „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare,  
objednávateľ a zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“ 
v príslušnom gramatickom tvare).       
 
 
 
          

 



 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli dňa 30.5.2019 Zmluvu o Dielo č.  9701/0012/2019  
v znení Dodatku č.1 zo dňa 8.8.2019 (ďalej len „Zmluva“) na vykonanie prác „Oprava 
vykurovania na ŠD Jura Hronca - výmena termostatických ventilov na bloku B“ 
(ďalej tiež „Dielo“). 

2. Zhotoviteľ vykonal práce nad rámec Zmluvy (ďalej tiež „naviac práce“), ktoré spočívali 
v namontovaní väčšieho počtu ventilov ako bolo dohodnuté v Zmluve.   
Objednávateľ práce vykonané nad rámec Zmluvy neprevzal a neuhradil. Vzájomné práva 
a povinnosti medzi objednávateľom a zhotoviteľom, vyplývajúce zo Zmluvy,  sa tak stali 
spornými (ďalej tiež „spor“). Podrobný popis skutočností, ako k sporu došlo, je uvedený 
v Prílohe č.1 tejto Dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Zmluvné strany majú záujem na zmierlivom vysporiadaní vzájomných právnych vzťahov   
a z toho dôvodu sa rozhodli podpísať túto Dohodu.      

   
Článok II. 

Predmet Dohody 
 

1. Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporu, vzniknutého na základe  skutočností, 
uvedených v bode 2. Článku I. tejto Dohody a uhradenie platby za skutočne vykonané 
naviac práce. 

 
Článok III. 

Nový záväzok 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ prevezme a zhotoviteľ odovzdá  naviac práce 
do 10 (slovom: desať) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, a to na 
základe Súpisu vykonaných naviac prác (ďalej len „Súpis“), podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi peňažný záväzok, ktorý zodpovedá vykonaniu naviac 
prác v súlade so Súpisom, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 
30 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

3. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že jednotkové ceny materiálov a prác budú 
fakturované v súlade so Zmluvou. 

4. Zmluvné strany zhodne  vyhlasujú, že sa v súlade s ustanovením § 574 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov úhradou peňažného 
záväzku podľa bodu 2 tohto Článku, navzájom vzdávajú všetkých ďalších svojich nárokov, 
súvisiacich so Zmluvou, a to najmä, nie však výlučne, nároku na úroky z omeškania, 
nároku na náhradu škody a nároku na zmluvné pokuty.  Záručná doba a ďalšie nároky, 
vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, zostávajú v platnosti.  

5. Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že touto Dohodou sú medzi nimi urovnané 
všetky prípadné sporné práva, ktoré do času uzatvorenia tejto Dohody neboli medzi nimi 
uplatnené. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda môže byť doplnená len formou písomného 
očíslovaného dodatku , podpísaného  oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 



 

2. Všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto Dohody, vrátane sporov o jej platnosť, 
výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecným súdom Slovenskej republiky. 

3. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stalo neplatným, neúčinným, 
alebo neúčelným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť a neúčinnosť ostatných 
ustanovení tejto Dohody a zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, 
čo sa dozvedia o neplatnosti, neúčinnosti, alebo neúčelnosti takého ustanovenia, 
nahradiť ho ustanovením, ktoré bude obsahovo najviac zodpovedať úmyslu zmluvných 
strán, vyjadrenému v príslušnom ustanovení tejto Dohody. 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri 
objednávateľ. 

5. Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jej 
význam zrejmý a určitý, a že táto Dohoda je prejavom ich slobodnej, skutočnej a vážnej 
vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

6. Táto Dohoda nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto Dohody je v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená 
jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky.   

8. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Dohody ju potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

9. Prílohu tejto Dohody tvorí: 
Príloha č. 1 - Opis sporu  

 
 
V Bratislave, dňa                                     V Bratislave, dňa  
 
 
Za  objednávateľa                               Za  zhotoviteľa  
 
 
 
 
 
 
________________________             ________________________ 
  
     Ing. František Hulík                                                           Milan Hurban 
     riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU                                                             konateľ DIOS s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           Príloha č.:  1 

    

Opis sporu - Výmena termostatických ventilov na ŠD Jura Hronca  - popis skutočností, vedúcich                         

k vzniku sporu  

        Zmluva o dielo č. 9701/0012/2019 v znení dodatku č. 1 bola uzatvorená za účelom zabezpečenia 

výmeny 319 ks termostatických ventilov v bloku B - izby študentov a v bloku C - na Správe ÚZ ŠDaJ.  

Dôvodom bolo zabezpečenie tepelnej pohody a vyregulovanie systému v izbách študentov a na 

pracoviskách Správy ÚZ ŠDaJ. S výmenou termostatických ventilov v bloku D sme uvažovali v ďalšej 

etape.   

        Zhotoviteľ vykonal aj výmenu ďalších 123 ks termostatických ventilov v bloku D ( telocvičňa, sála, 

suterénne priestory...), ktoré boli podľa jeho názoru potrebné pre zabezpečenie správnej funkčnosti 

vyregulovania sústavy vetvy pre vykurovanie týchto priestorov. Tieto sme plánovali vykonať až v roku 

2020.  Práce boli vykonané nad rámec zmluvy o dielo, čo sme zistili až pri preberaní prác. Tieto práce 

sme však odmietli uhradiť, nakoľko neboli v súlade so zmluvou o dielo. So zhotoviteľom sme sa 

dohodli, že špecifikuje presný rozsah prác, ktoré vykonal. Ten však doručil až dňa 3.6.2021.  

        Na základe listu spoločnosti DIOS s.r.o., doručeného dňa 3.6.2021 pod číslom 1695/2021                

( Príloha č. 1.1) sme začali preverovať skutočnosti, ktoré uvádza konateľ spoločnosti p. Hurban Milan 

vo svojom liste.  K uvedeným skutočnostiam sa vyjadril Mgr. Ivan Klučka, ktorý poprel skutočnosť, že 

nariadil vykonať naviac práce v takomto rozsahu (Príloha č. 2.2). Z toho dôvodu bola dňa 15.6.2021 

spoločnosti Dios s.r.o. zaslaná odpoveď pod registratúrnym číslom 1813/2021 (Príloha č. 3.3), v ktorej 

žiadame o vysvetlenie dôvodov, prečo firma nainštalovala materiál a vykonala práce v takom 

rozsiahlom rozsahu nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo č. 9701/0012/2019.  

       Dňa 30.6.2021 nám bol elektronicky doručený list, zaevidovaný pod registratúrnym číslom 

2756/2021, s vysvetlením spoločnosti (Príloha č. 4.4). Z uvedeného vyplýva, že konateľ firmy 

dostatočne neporozumel informáciám od Mgr. Klučku a nariadil svojim zamestnancom vymeniť 

termostatické ventily všade, kde je to potrebné pre zabezpečenie funkčnosti regulácie vykurovacieho 

systému.  

       Následne po dohode s Mgr. Klučkom (Príloha č. 5.5), vykonali zamestnanci ŠD Jura Hronca 

kontrolu materiálov a vykonaných prác podľa výkazu výmer predloženého listom zo dňa 30.6.2021. 

Dňa 2.9.2021  Mgr. Klučka potvrdil, že práce a materiál, ktoré požaduje spoločnosť DIOS s.r.o. 

uhradiť, boli skutočne zrealizované (Príloha č. 6.6).  

Na základe uvedených skutočností sa obidve strany dohodli uzatvoriť dohodu o urovnaní vzniknutého 

sporu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


