Dohoda o splátkach dlhu č,.2412021
uzawetápodľa ustan. $ 5 1 zakon a č:. 4011964 Zb. občiansky zákonník v platnom zťreĺĺa
Uznanie záxäzku
podľa ustan.$ 558 zákona č.40lt964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení
evidenčnéčísloveriteľ a:
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Vnnrľľľ:
Sídlo:
Zasttlpeĺý:

Nrímestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

IBAN:
IČo:
DIČ:
BIC:

GIBASKBX

Mesto Šal'a

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
SK 8209000000005124306282
00 306 185
2021024049
(ďalej len

''VERITEĽ')

ulŽľÍx:

.)

Henľieta Czabanyová, rod.:

Trvale bytom:
Dát. naľodenia:
Rodné číslo:
E mail :
(ďalej len'DLŽNÍK')
(Veriteľ a Dlžníkďalej v texte dohody spoločne ako ,,Zmluvné strany")

il.
Úvooľn UsTANovENIA
1

2

Dňa 1 .2.2O2I uzatvoľili Veľiteľ a DlŽník Nájomnú zmluvu é. 612021v znení Dodatku
č. I zo dŤr- IO.9.2021 (ďalej ako ,,Zmluvď'), na záMade ktorej Veritel' prenechal
DlŽrríkovi do odplatného užívania gaĺsónku č.21, ktorá sa nachádza na II. poschodí vo
vchode č.5 v Šalina ul. Rímska s.č.2l39,postavený naparc. č.3198/313, vedený
katastrálnym odboľom okĺesnéhoúradu Šaľav ľegistľi CKN pľe obec a katastrálne
územie Šaľav C ľegistľiKN na LV. č. 1.
Zmluvné stľany sa vzájomne v zmysle čl. V. ZmIuvy dohodli na rnýške mesačného
nájomného vrátane platieb za sluŽby s nájmom spojených (ďalej len ,,nájomnéoo) v sume
185,8ĺ. EUR (slovom: jednostoosemdesiatpät' euľ a osemdesiatjeden centov) s tym,
Že Veľiteľovi vznikol náľok na nájomné dňomúčinnosti Zmluvy. Dlžníksa zaviaza|
nájomné útrádzať vŽdy do 25. dŤnzabežný mesiac.
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Dlžníkdohodnuté nájomné v celkovej Sume l150,41 Euľ (slovom:
jedentisícstopäťdesiat eur a štyľidsatJeden centov) podľa rozpisu Prehľadu pľedpisu
platieb a zostatkov po užívateľoch/vchodocMvČS(Pľílohač. 1)' a nráklad na vymiáhanie
vo qýške 155,24 Euľ (slovom: jednostopäťdesiatpäťeur a dvadsaťštyľi centov) doposiaľ
neuhľadil.
Listom zo diĺa8J0202I DlŽník podal Žiadosť na uzatvorenie Dohody o splátkach dlhu,
aby dlh presne špecifikovaný a podrobne popísaný v č1. II. ods.3 Dohody v celkovej
sume 1305165 Euľ (slovom: jedentisíctristopät' euľ a šest'desiatpät' centov) mohol
uhĺadiťfoľmou splátkového kalendáľa.
Na základe uvedených skutočnostísa Zmluvné strany ýslovne dohodli na uzatvorení
tejto Dohody o splátkach dlhu č.24l202l auznaní záväzku (ďalej aj ako ,,Dohodď').
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DlŽník qýslovne lznáva svoj záväzok voči Veľiteľovi v Sume istiny 1305'65 Euľ

(slovom: jedentisíctľistopät' euľ a šest'desiatpät' centov), a to čo do právneho dôvodu
i r.ýšky bližšiešpecifikovaný v článku II. tejto Dohody.
DlŽník sa qýslovne zaväzllje splatiť svoj záväzok, ktorrý eviduje voči Veriteľovi
v lehotách splatnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli na základe vzájomnej dohody
podľa čl. IV. tejto Dohody.
DlŽník sa ýslovne zaväzuje uhľadiť Veriteľovi poplatok z omeškania na nájomnom a
úhĺadách zap|neniaposkytovaných s užívanímbytu, ktoý bude vyčíslenýaŽ po úhĺade
poslednej splátky dlhu na čísloúčtuSK80 7500 0000 Oo40 2570 5507 vedenom ČSoľ
Šaľa.
Dlžníksa ďalej zaväzuje pre pľípadporušenia tejto Dohody uhľadiť Veľiteľovi všetky
náklady, ktoré mu v súvislosti s porušením tejto Dohody zo stľany Dlžníkavzniknú.
Naklady sa Dlžníkzaväzuje uhĺadiťna zžl<Laďe predchádzajúcej písomnej výnv
Veriteľa, v ktorej preukáže výšku spôsobených nákladov.

IV.

SľlÁrrový KALENDÁR
I

DlŽník sa qýslovne zaväzuje zap|atiť ďžnn sumu 1305'65 Eur (slovom:
jedentisíctľistopät' eur a šesťdesiatpät'centov) na čísloúčtuSK80 7500 0000 0040
2570 5507 vedenom Čsog Šaľav mesačných splátkach nasledovne:
- do

3l.I0.202l splátka v sume

1

14,-

- do 30.1I.202l splátka v sume 114,- do

3l.I2.202l splátka v sume

114,-

- do 31.0I.2022 splátka v sume 114,- do 28.02.2022 splátka v sume

1

14,-

- do 3I.03.2022 splátkav sume l14,-
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EUR;
EUR;
EUR;
- do 31.072022 splátkav sume 1l4,- EUR;
- do 3I.08.2022 splátka v sume 1l4'- EUR;
- do 30.09.2022 spIátka v sume 51,65 EUR;
- do 30.04.2022 sp|átka v sume 114,-

- do 31.05.2022 splátkav Sume 114,- do 30.06.2022 splátka v Sume 114'-

2.
3.

4.
5.

Splátka sa považuje za uhĺadenújej pripísaním na účetVeriteľa.
Zmllxné strany sa qýslovne dohodli pre prípad, ak Dlžníkneuhĺadíčo i len jednu

splátku dohodnutú na základe tejto Dohody riadne a včas, resp. ak ku dňu nasledujúcej
splátky nepožiada Veriteľa o úpravu splátkového kalendára, stáva sa splatným celý dlh.
Veritel'ovi uvedeným okamihom vzniká aj nárok ĺa zaplatenie uroku z omeškania vo
Úške stanovenej v zmysle ustanovenia $ 517 ods. 2 občianskeho zákonníka v platnom
znení.
DlŽník je opľávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoľšom teľmíne, ako je
dohodnuté v bode l tohto článku.
Úhľadou splátok dlhu nie je dotknutá povinnosť Dlžníkana úhĺadubežnéhonájomného
a sluŽieb spojených s uŽívanímbytu.
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Písomnosti ýkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajt ztejto
Dohody sa účastnícizaviizlji doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky.
Poštou doručuje Zm|uvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej stľane adresátovi na adľesu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Dohody, ľesp. adresu písomne
oznámenú Zmluvnou stľanou ako korešpondenčnúadľesu. Ak nie je možnédoručiť
písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrá"ŕila
odosielateľovi ako nedoručiteľnúzásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktory sa ju
nepodarilo doručiť.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovaťpísomnosti ýkajúce sa
závä:lku medzi Zmluvnými stľanami, ktoré vyplývaji ztejto Dohody i prostredníctvom
e _ mailu. Písomnosť doručenúprostľedníctvom e _ mailu treba doplniť najneskôľ do
troch dní predložením oľiginálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
č1ánku.
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Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a od tohto
momentu je pľe Zmluvĺéstrany pľávne závazná a účinnosťnadobudne dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na inteľnetovej stľánke Veľiteľa. Zmlllvne stľany
ýslovne súhlasia so zverejnením Dohody vrátane so zverejnením ich osobných údajov
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v rozsahu meno a pľiezvisko. Povinnosť túto Dohodu zveľejniť vyplýva z ust. $ 5a
zékona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácíám ao zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zžkon o slobode informácií) v zneni neskoľšíchpredpisov.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatn;ým v dôsledku jeho rozporu s

právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Dohody. Veľiteľa
Dlžníksa v takom prípade zav'ánji bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť
neplatné ustanovenie Dohody novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný
účela obsah jednotlivých ustanovení tejto Dohody.
Všetky sPorY, ktoré vzniknú ztejto Dohody, vrátane Spoľov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Veľiteľa Dlžníkpovinní pľednostne ľiešiťnajmä v zmysle relevantných
zákonov, vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa
vzájomné spory strán tejto Dohody vmiknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou nevyľiešia, Veriteľ aDlž'nk sa dohodli a súhlasia,
že všetky Spory vzniknuté ztejto Dohody, vrátane sporov ojej platnosť, qýklad alebo
ukončenie, budú ľiešenéna miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky
podľa právneho poriadku Slovenskej ľepubliky.
Túto Dohodu moŽno meniť písomnými dodatkami, po vzájomnom prerokovaní
a odsúhlasení oboma Zm|uvnými stľanami.
Dlžníkberie na vedomie, Že Veľiteľa jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z27. apfila2016 oochrane
ýzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smernica 95l46l&s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné
údaje D|žnika v ľozsahu stanovenom v tejto Dohode v rámci činnostíspojených so
spľávou vlastného majetku Veriteľa, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeného na základe tejto
Dohody a následne na účelyarchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so
zákonom č.39512002 Z.z. o archívoch a registraturach a o doplnení niektoých zákonov
v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Dlžníkaje v súlade s čl. 6. ods. 1 písm.
b) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie tejto Dohody. DlŽník
zároveťl vyhlasuje, že zatčelom uzavretia tejto Dohody pľi poskytnutí osobných údajov
Veriteľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania
ich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými
alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach
obsiahnulich v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom sa
Dlžníkpľed podpísanímtejto Dohody oboznámil. Dlžníkbeľie na vedomie Že
infoľmácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Veriteľa:
www.sala.sk.
Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch povahy originálu, zktoýchjedno (1)
vyhotovenie pľevezme DlŽník, dve (2) Veritel'a jedno (1) MeT Šaľa,spol. s ľ. o.
Veriteľ a DlŽník vyhlasujú, Že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali,jej
obsahu a právnym účinkomznej vyp|ývajúcich poľozumeli, ich prejavy vôle vy'jadľené
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písomne v tejto Dohode sú dostatočne jasné, tľčitéa zÍozllmitel'né, podpisujúce osoby
sú opľávnené k podpisu tejto Dohody anaznak súhlasu ju podpísali.

V Šali,.!.1,.!9..,zozl

Za Dlžníkc:

Henľieta Czabanyová
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Za Veriteľa:
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