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DOHODA Č 47/2021 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný  

zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dohoda“) 

 

 

Čl. I 

Účastníci dohody 

  

Účastník 1: názov:     Obec Bobrovník       

sídlo:     032 23 Bobrovník 37      

  IČO:     00315125       

  zastúpený:   Mgr. Janou Bažíkovou, starostka obce 

       (ďalej aj ako „účastník 1 alebo Obec“)

   

a 

Účastník 2: názov:     BioHit, s.r.o.       

sídlo:     Buzulucká 15, Košice- mestská časť  

     Dargovských hrdinov 040 22     

  IČO:     44537191       

  zastúpený:    Boyko Andriy, konateľ 

       (ďalej aj ako „účastník 2“) 

       (ďalej spolu „účastníci dohody“) 

 

sa v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dohodli na 

tejto Dohode v nasledovnom znení: 

Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

1. Obec je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „E“ evidovaný na mape určeného 

operátu, č. KN-E 389 o výmere 1260 m2, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 377, okres 

Liptovský Mikuláš, obec: Bobrovník, katastrálne územie: Bobrovník (ďalej aj ako „dotknutý 

pozemok“).  

2. Účastník 2 je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej 

mape, č. KN-C 366/78 o výmere 22 m2, trvalý trávny porast, a  pozemku parcely registra 

„C“ evidovaný na katastrálnej mape, č. KN-C 366/77 o výmere 29 m2, trvalý trávny porast 

zapísaných na LV č. 885, okres Liptovský Mikuláš, obec: Bobrovník, katastrálne územie: 

Bobrovník. Uvedené nehnuteľnosti sú priamo susediace s nehnuteľnosťou špecifikovanou 

v bode 1. tohto článku  

 

Čl. III 

Predmet dohody 

1. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že Účastník 2 vybuduje betónové oplotenie vo výške 

2 metre (napojenie na súčasné oplotenie) na hranici pozemku špecifikovanom v čl. II bod 1., 

ktorý ho bude oddeľovať od nehnuteľností špecifikovaných v čl. II bod. 2. podľa prílohy č. 

1 (zakreslenie na mape) 
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2. Obec ako vlastník dotknutého pozemku sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi 2 potrebnú 

súčinnosť za účelom riadnej realizácie oplotenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

Čl. IV 

Splatnosť nákladov 

1. Účastník 2 sa zaväzuje zrealizovať oplotenie v zmysle čl. III bod 1. bezodplatne na svoje 

náklady a to v lehote najneskôr do 31.05.2022. 

2. Účastník 2 sa zaväzuje, že si voči Obci nebude uplatňovať žiadne náklady spojené 

s realizáciou oplotenia v zmysle čl. III bod 1.    

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia  

1. Uznesením obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník č. č.22/27-05-2020 zo dňa 27.05.2020 

bolo schválené znenie tejto dohody.   

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi Dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnom webovom sídle Obce Bobrovník. 

2. Právne vzťahy z tejto Dohody, ktoré táto Dohoda výslovne neupravuje sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných záväzných právnych predpisov SR.   

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Dohody je možné robiť len formou písomných 

a očíslovaných dodatkov podpísaných všetkými účastníkmi Dohody.  

4. Dohoda je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom Obec obdrží 3 vyhotovenia a Účastník 2 

obdrží 1.  

5. Účastníci Dohody vyhlasujú, že si dohodu pozorne prečítali, neuzavreli ju v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a že sú plne spôsobilí a oprávnení 

túto dohodu podpísať.   

 

V Bobrovníku dňa 05.11.2021 

 

 

 

 

 

       
Účastník 1: Obec Bobrovník    

zast.: Mgr. Janou Bažíkovou, starostkou 

       

 

 

 

 

 

 

       

Účastník 2: BioHit, s.r.o. 

zast: Boyko Andriy, konateľ 

 

 

 


