Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom č.212021
uzatvoľená v súlade s ust. $ 57O anasl. zákonač.4011964 Zb. obéiansky zákonník v zneni
neskoľšíchpredpisov a
Uznanie záxäzku
podľa ust.$ 558 a nasl. zákona č,. 4011964 Zb. obéiansky zakonník v mení neskorších pľedpisov
(ďalej aj ako',,Dohoda")
evidenčnéčísloVeľiteľ a: 697 l202l
čtánot< I.

Zmluvné stľany

VERITEĽ:
Sídlo:
Zastípeĺý:

1

Bankové spojenie:

IBAN:
tČo:
DIČ:
BIC:

Mesto Šal'a
Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šďa
Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
Slovenská spoľiteľňa'a.s.
SK 8209000000005124306282
00 30ó 185
2021024049

GIBASKBX

(ďalej aj ako,,Veriteľ")
a

)

ur,ŽľÍr:

PatľíciaRečková, ľod-:

Tľvale bytom:
Dátum naľodenia:
Rodné číslo:
E mail:
(ďalej aj ako,'Dlžník")
(Veľiteľ a DlŽník ďalej v texte tejto Dohody spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")

čHnokII.
Úvodné ustanovenia

1.
2.

Dňa 16.8.202I uzatrorili Veľiteľ a DlžníkDohodu o splátkach dlhu č. 2012021 a Uzranie
záväzku, podľa ktoľej mal Dlfuík voči Veriteľovi dlh vzniknufý z titulu nezaplateného
nájomného v sume istiny 32O,95 EUR (slovom: tristodvadsať eur a deväťdesiatpäťcentov),
ktoru DlŽník výslovne uzna|čo do právneho dôvodu i vyšky.
Nakoľko nedošlo k dodľŽaniu podmienok uvedených v dohode špecifikovanej v článku II.
ods. 1 tejto Dohody, Veriteľ a Dlžríksa dohodli na novácii zäväzku, a Dohodu a Uznanie
záväzku zo dňa I 6.8.2021, nahľádzaj ú touto Dohodou.
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a
J

4.

Dlžníksa zaväZJje svoj záväzok splatiť v lehotách splatnosti, ktoré si stanovili Zm|uvné
strany Dohody ĺazáklade vzájomnej dohody.
Dlžníksa taktiež ýslovne zavänýe uhradiť Veľiteľovi poplatok z omeškania na nájomnom
a úhĺadách za plneĺia poskytovaných s uŽívaním bytu, ktoý mu má byť vyčíslenýaŽ po
úhľade poslednej splátky dlhu.

5

Celkovo Dlžníkku dňu podpisu tejto Dohody dlhuje Veritel'ovi sumu 387,34 EUR
(slovom: tľistoosemdesiatsedem eur a tľidsaťštyľicentov). Na základe uvedených
skutočností sa Zmluvné strany ýslovne dohodli na uzatvorení tejto Dohody.

čtánok III.
Pľedmet dohody

1

2

Celková nesplatená časťistiny pohľadávky na nájomnom

niíkladov spojených
s vymáhaním pohľadávky ku dňu podpisu tejto Dohody je vo výške 387,34 EUR (slovom:
tľistoosemdesiatsedem eur a tľidsat'štyri centov).
a

Na základe tejto Dohody pôvodný záväzok DlŽníka z Dohody o splátkach dlhu č. 20l202I
aUznania záväzku zo dňa 16.8.202I zaniká anahrádza sa noým záväzkom bliŽšie
špecifikovaným v článku V. tejto Dohody.

Clánok IV.
Uznanie záväzku

1

')

J

DlŽník výslovne uznáva svoj záväzok voči Veľiteľovi vo ýške 387,34 EUR (slovom:
tľistoosemdesiatsedem euľ a tľidsat'štyľicentov), a to čo do právneho dôvodu i výšky
bližšiešpecifikovaný v článku III. ods. 1 tejto Dohody.
DlŽník sa výslovne zaväzuje splatiť svoj záväzok, kto4ý eviduje voči Veriteľovi formou
splátokv lehotách splatnosti, ktoré si Zmluvné strany stanovili nazákIadevzájomnej dohody
v čl. V. tejto Dohody.
DlŽník sa ďalej zaväzuje pre prípad porušenia tejto Dohody uhľadiť Veriteľovi všetky
náklady, ktoré mu v súvislosti s porušením tejto Dohody zo stľany DlŽníka vzniknú. Nrĺklady
sa DlŽník zavänlje uhľadiť na základe predchádzajúcej písomnej výzvy Veľiteľa, v ktoľej
preukáŽe ýšku spôsobených nákladov.

čt. v.
Novy záväzoka splátkový kalendáľ

1

Veľitel' a DlŽník sa dohodli, že na základe tejto Dohody je DlŽník povinný uhľadiť
Veľiteľovi noý záväzok' ktoý predstavuje sumu vo qýške istiny 387134 EUR (slovom:

2

tľistoosemdesiatsedem eur a tľidsaťštyricentov) na bankoý účetvedený v ČSoB, a.s.,
IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570 5507 v mesačných splátkach, a to nasledovne:
do 31.10.2021 splátka v Sume 50,- EUR;
do 30.11.202I splátka v sume 50,- EUR;
do 3I.12.202I sp|átkav sume 50,- EUR;
do 31.01.2022 splátkav sume 50,- EUR;
do28.02.2022 splátkav sume 50,- EUR;
do 31.03.2022 sp|átkav sume 50,- EUR;
do 30.04.2022 splátkav sume 50,- EUR;
do 31.05.2022 splátkav sume 37,34 EUR;

2.
3.
4.

5.
6.
7.

DlŽník sa výslovne zaväzuje splatiť svoj záväzok, ktory eviduje voči Veriteľovi v lehotách
splatnosti' ktoré si účastnícistanovili na záklaďe vzájomnej dohody v ods. 1 tohto članku
tejto Dohody.
Splátka sa povaŽuje zalhradenú jej pripísanímna účetVeriteľa uvedený vods. 1 tohto
článku tejto Dohody.
Zmluvĺéstrany sa ýslovne dohodli, že akDlžník neuhĺadí čo i len jednu splátku dohodnutú
na základe tejto Dohody ľiadne a včas, resp. ak ku dňu nasledujúcej splátky nepoŽiada
Veľiteľao úpľavu splátkového kalendára, stáva sa splatným celý dlh. Veľitel'ovi uvedeným
okamihom vzniká aj nárok na zapIatenie poplatku z omeškania vo výške stanovenej
v zmysle ustanovenia $ 517 ods. 2 občianskeho zákonníka v platnom znení.
DlŽník je oprávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je uvedené
v ods. 1 tohto článku tejto Dohody.
Úhľadou splátok dlhu nie je dotknutá povinnosť Dlžníkana úhĺadubeŽného nájomného
a služieb spojených s užívanímbytu.
Dlžníksa ďalej zaväzuje úľadiťVeriteľovi poplatok z omeškania na nájomnom a úhľadách
za p|nenia poskytovaných s užívanímbytu, ktoý bude vyčíslenýaž po úhĺadeposlednej
splátky dlhu na účetvedený v ČSoB, a.s', IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570 5507.

čIánok VI.
Doľučovanie

1

2

Písomnosti ýkajúce sa záväzkov medzi Zmllvnými stľanami, ktoré vyplývajú ztejto
Dohody sa Zmluvné strany zavän$í doručovať poštou vo forme doporučenej listovej
zásielky. Poštou doľučuje Zmllxná strana _ odosielateľ, písomnosti druhej Zmluvnej stľane
_ adľesátovi, na adľesu uvedenú v članku I. tejto Dohody, resp. adresu písomne oznámenú
Zmluvnou stranou ako korešpondenčnúadresu. Ak nie je možnédoručit'písomnosť na túto
adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátí|a odosielateľovi ako
nedoručiteľnúzásielku atobez ohľadu na dôvod, pre ktoý sa ju nepodaľilo doručiť.
Zmluvĺéstrany sa qýslovne dohodli na oprávnení doručovaťpísomnosti ýkajúce sazávazku
medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú ztejto Dohody i prostredníctvom e-mailu.

J

Písomnosťdoručenúpľostredníctvom e-mailu treba doplniť najneskôr do troch dní
pľedloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto
Dohody.

Clánok VII.
Záxerečné ustanovenia

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísanía Zmluvnými stranami

a

J

4.
5

od tohto

e pre ZmLuvné strany pľávne záväzná a účinnosťnadobudne dňom nasledujúcim
jej
po dni
zveľejnenia na internetovej stľánke Veľitel'a.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s pľávnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnost'celej tejto Dohody. Veriteľ a Dlžník
sa v takom prípade zaväzljúbezodkladne vzájomným rokovaním nahľadiť neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením, tak aby zostal zachovaĺý účela obsah
jednotliqých ustanovení tejto Dohody.
Všetky sPoľY, ktoré vzniknú z tejto Dohody, vrátane spoľov o jej platnosť, qýklad alebo
ukončenie sú Veľiteľ a Dlžníkpovinní prednostne riešiťnajmä v zmysle relevantných
zákonov, vzájomnými zmierovacími ľokovaniami a dohodami. V pľípade, že sa vzájomné
spory strán tejto Dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Dohody alebo v
súvislosti s ňou nevyriešia' Veriteľ a DlŽník sa dohodli a súhlasia, Že všetky spory vzniknuté
ztejto Dohody, vrátane Sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešenéna
miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR.
Zmeny a doplnky tejto Dohody je možnévykonať iba foľmou písomných, očíslovaných
do datkov p o dpí saných oboma Zmluv ĺý mi stľanami.
Dlžníkberie na vedomie, že Veľiteľ ajeho sprostľedkovatelia spracúvajúv zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 oochĺane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochĺane údajov) osobné
údaje DlŽníka v rozsahu stanovenom v tejto Dohode v rámci činnostíspojených so spľávou
vlastného majetku Veriteľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie pľáv
a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založenéhona zžklade tejto Dohody
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. oaľchívocharegistratúľach aodoplnení niektoých zákonov vplatnom
zneni. Spracúvanie osobných údajov Dlžníkaje v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného
nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Dohody. Dlžníkzánoveň vyhlasuje,
Že za účelomuzawetia tejto Dohody pri poskytnutí osobných údajov Veriteľovi bol
dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania ich osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúťv súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými
poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach obsiahnu|ich v dokumente
,,Podmienky ochĺany súkĺomiď', s ktoľéhoobsahom sa DlŽník pred podpísanímtejto
Dohody oboznámil. Dlžníkberie na vedomie že informácie o spracovávaní osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Veriteľa: www.sala.sk.
momentu
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a
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6.
7.

je vyhotovená

v štyľoch (4) rovnopisoch povahy originálu, z ktoých Dlžník
pľevezrľle jedno (1) vyhotovenie a Veriteľ pÍevezÍnetľi (3) vyhotovenia.
Veriteľ a DlŽník vyhlasujú, Že si text tejto Dohody ľiadne a dôsledne pľečítali,jej obsahu a
právnym účinkomz nej vyplývajúcich poľozumeli, ich pľejavy vôle vyjadrené písomne
v tejto Dohode sú dostatočne jasné, určitéazĺoanĺĺitel'né,
podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tejto Dohody ananrak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Dohoda

V Šali,ĺ.|.:!?.. zozl

V Šaľ,

10.

2021

Za Dlžnílra:

Za Veriteľa:

Patľícia Rečková

Jozef
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