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Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a § 323 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien

Zmluvné strany

Veriteľ

V zastúpení:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

BIC:
Tel.lfax:
e-mail:
(ďalej

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 2, 045 Ol Moldava nad Bodvou
JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
00324451
2020746123
VÚB a. s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000
SUBASKBX
055-4880216 / 055-460322 I
msu@moldava.sk

len ako "veritel"')

Dlžník
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

BodvaTei, s.r.o.
Školská č. 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou
Valéria Vincová, konateľ spoločnosti

Číslo účtu:

36210269
2021601670
VÚB Košice a.s.
SK06 0200 0000 OOL

Registrácia:

Spoločnosť

Bankové spojenie:

(ďalej

.

_

zapísaná v OR Okresného súdu Košíce I.
Odd. Sro., vložka Č. 12853N

len ako "dlžník" a spolu s veriteľom

ďalej

ako

"účastnící

dohody" )

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

l.

11)

Dlžník je nájomcom nebytových priestorov, ktoré prenajíma od veriteľa na dobu neurčitú na
základe Nájomnej zmluvy Č. 170/2004 zo dňa 28.12.2004 v znení posledného Dodatku Č. 7 zo
dňa 05.02.2014, za ktoré je povinný platiť nájomné a náklady spojene s užívaním nebytových
priestorov.
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2.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 2551 m2 v budove sup. č.: 346,
postaveného na parcele č. 833 evidovanej na LV č. 1533 pre k.ú. Moldava nad Bodvou.

3.

Výška nájmu za nebytové priestory bola stanovená na 52 500,- € ročne, t. j. 4375,- €. Dlžník
neuhradil nájom veriteľovi za nebytové priestory za mesiace október, november a december
2018, a preto ma voči veriteľovi nevyrovnaný záväzok v celkovej výške 13 125,- €.

4.

Dlžník podpisom tejto dohody uznáva v súlade s § 323 a nás!. Obchodného zákonníka svoj
záväzok vyplývajúci s neuhradeného nájmu voči veriteľovi v celkovej výške 13 125,- €
a zaväzuje sa, že ho veriteľovi zaplatí v súlade so splátkovým kalendárom dohodnutým
v článku II. tejto dohody o ktorý dlžník požiadal veriteľa písomnou žiadosťou zo dňa
14.03.2019.

Čl. II.
Splátkový kalendár
I. Účastníci dohody sa dohodli, že dlžník uhradí veritel'ovi pohľadávku v splátkach po I 200,- €
mesačne k 20. dňu v mesiaci na číslo účtu veríteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
2. Jednotlivé splátky:
a) do 20.04.2019 sumu vo výške I 200,- €,
h) do 20.05.2019 sumu vo výške 1200,- €,
c) do 20.06.2019 sumu vo výške I 200,- €,
d) do 20.07.2019 sumu vo výške 1 200,- €,
e) do 20.08.2019 sumu vo výške 1 200,- € ,
t) do 20.09.2019 sumu vo výške 1 200,- €,
g) do 20.10.2019 sumu vo výške 1 200,- €,
h) do 20.11.2019 sumu vo výške 1 200,- €,
i) do 20.12.2019 sumu vo výške 1200,- €,
j) do 20.01.2020 sumu vo výške I 200,- € ,
m) do 20.02.2020 sumu vo výške I 125,- €

ČI. V.
Záverečné

ustanovenia

l. Právne pomery vyplývajúce z tejto dohody sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom Č. 40/1965 Zb. Občianskeho zákonníka.
2. Zmeny a dodatky k tejto dohode musia byt' uzatvorené len v písomnej forme.
3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú
stranu.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podľa ustanovenía § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
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5. Účastníci dohody čestne prehlasujú, že dohoda bola urobená slobodne a vážne, nie v tiesni ani
pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Účastníci dohody si dohodu prečítali,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Moldave nad Bodvou,

dňa .{-:.:.(.~:t

V Moldave nad Bodvou dňa
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za dlžníka:

Za veriteľa:
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BodvaTel

s.r.o.

Skolská Č. 5
04501 Moldava nad Bodvou
IČO: 36 210 269, DiČ: 2021601670
IC DPH: SK2021601670
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