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DOHODA 
uzatvorená v zmysle § 379 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších noviel 
 
 
 
 

Článok I 
Účastníci Zmluvy 

 
Účastník/1:   Obec Lednické Rovne 
    IČO: 00 317 462 
    Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 
    V mene obce koná: Mgr. Marián Horečný, starosta 
         

/ďalej len „účastník/1“/ 
 
a 
 
Účastník/2:   PK REALITY s.r.o. 
    IČO: 51 030 870 

Sídlo: Ferka Urbánka 799, 020 01 Púchov 
V mene spoločnosti koná: Tomáš Papšo, konateľ 
 

    /ďalej len „účastník/2“/ 
 
 

Uzatvorili túto Dohodu 
 
 

 
Článok II 

Úvodné ustanovenia 
 

 Táto dohoda sa týka dôsledkov verejnej obchodnej súťaže – KBV vyhlásenej účastníkom 
1/ podľa § 281 Obchodného zákonníka, ktorej podmienky boli schválené obecným 
zastupiteľstvom obce Lednické Rovne dňa 16.4.2020, ktorou účastník 1/ ako vyhlasovateľ 
súťažil najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na dvojicu parciel CKN č. 372/35 a CKN 
č. 372/36, k. ú.: Lednické Rovne. V tejto súťaži bol vyhodnotený ako úspešný práve účastník 2/, 
pričom došlo k vylúčeniu jedného súťažiaceho. Za účelom právnej istoty oboch účastníkov 
pristúpili strany pred uzavretím kúpnej zmluvy na vyššie uvedenú dvojicu pozemkov k uzavretiu 
tejto Dohody, aby stanovili hranice možnej škody, ktorá by mohla nastať, ak by bola verejná 
obchodná súťaž napadnutá a vyhlásená za neplatnú, rovnako tak uzatváraná kúpna zmluva medzi 
účastníkmi tejto Dohody, a to účastníkom 1 ako predávajúcim a účastníkom 2/ ako kupujúcim. 
 
 

Článok III 
Predmet dohody 
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1. Účastníci 1/ a 2/ sa dohodli, že vzhľadom na verejnú obchodnú sťaž – KBV vyhlásenej 
obcou Lednické Rovne, ktorej podmienky boli schválené dňa 16.04.2020, je v čase vzniku 
záväzkového vzťahu medzi oboma účastníkmi ako možný dôsledok porušenia svojej 
povinnosti účastníka 1/ pri vyhodnotení tejto verejnej obchodnej súťaže a následným 
uzavretím kúpnej zmluvy s účastníkom 2/, možné predvídať s prihliadnutím na 
skutočnosti, ktoré v tomto čase účastníci poznajú alebo mali poznať pri obvyklej 
starostlivosti, práve suma 20,- EUR, predstavujúca náklady na zabezpečenie účasti 
v súťaži. Iná škoda sa nenahrádza. Účastník 2/ sa zaväzuje konať tak, aby s vedomím 
doteraz uvedených skutočností eliminoval možnú škodu (t.j. aj ušlý zisk) a týmto 
skutočnostiam prispôsobí svoje podnikateľské zámery a riziká spojené s predmetom 
obchodnej verejnej súťaže. 
 

2. Účastníci tejto Dohody vylučujú vznik inej škody (ušlého zisku) nad sumu, ktorá je 
uvedená v bode 1. tohto článku Dohody a nenahrádza za škoda presahujúca túto 
predvídateľnú škodu. 

 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania, je vyhotovená v štyroch /4/ 

rovnopisoch, každý ako originál, z ktorých každý z účastníkov obdržal po dvoch 
rovnopisoch. 

 
2. Účastníci prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom, a sú oprávnení s prevádzanými 

právami a záväzkami s nimi spojenými nakladať. 
 

3. Účastníci vyhlasujú, že text tejto Dohody si pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jeho 
obsahu, že obsah tejto Dohody predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na 
znak súhlasu túto Dohodu vlastnoručne podpísali. 

 
V Lednických Rovniach, 03.06.2020 
 
Overené podpisy: 
 
 
Obec Lednické Rovne     PK REALITY s.r.o. 
Mgr. Marián Horečný, starosta                                    Tomáš Papšo, konateľ 
 
 
 
 
_________________________    ________________________ 
Účastník/1       Účastník/2 


