Dohoda o splátkach dlhu č.23l202l
uzavretäpodľa ustan. $ 51 zákonač.40l1964 Zb. občiansky zákonník v platnom zneni a
Uznanie zá.ľäzku
podľa ustan.$ 558 zákona č,. 4011964 Zb. občíaĺskyzákonník v platnom zneĺi
evidenčnéčísloveriteľ a:

7 55

l202I
I.
sTRÄNY
ZĺvĺluvľÉ

I

VBnrrBľ:
Sídlo:
Zastllpeĺý:

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7, 927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

tČo:
DIČ:
BIC:

GIBASKBX

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

''VER[TEĽ')

or,ŽľÍr:
2.

Kataŕína Gľunzová, ľod.:

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

il.
ÚvooľÉ USTAI{ovENIÁ

1.

DŤn25.It.2o2O uzatvoľili Veriteľ aDlžníkNájomnú zmluvu č. 19912020 (ďalej ako
uävania
,,Zmluvď'), na zét1<Iade ktoľej Veriteľ pľenechal Dlžníkovi do odplatného
dvojizbovy byt č. 13, ktoný saĺachádza na III. poschodí vo vchode č. 4B v Šali.na ul.
Kľáľovská s. č. 2490, postavený na parc. č,. |97ll8' vedený katastrálnym odborom
okresného úradu Šaľav registľi CKN pľe obec a katastľálne územie Šaľav C registri

2.

KN

na

Lv.

č. 8855.

Zm1uyte stľany sa vzájomne v zmysle č1. v. Zm\uvy dohodli na qýške mesačného
nájomného vrátane platieb zashňby s nájmom spojených (ďalej len,,nájomnéoo) v sume
27gr43 EUR (slovom: dvestosedemdesiatdevät'euľ aštyľidsaťtľicentov) sým, že
Veriteľovi vmikol naľok na nájomné dňomúčinnostiZm\uvy. Dlžníksa zaviazal
nájomné ultádzať vždy do 25. dťra zabežný mesiac'

UZNANIE

zĺv jvru

DoHoDA o splÁrrecH oI-Hu

1

J

4

5

Dlžníkdohodnuté nájomné v celkovej sume 122I,80 Euľ

(slovom:
jedentisícdvestodvadsatJeden eur a osemdesiat centov) podľa rozpisu Prehl'adu predpisu
platieb a zostatkov po uŽívateľoch/vchodoch/vČS (Príloha č. 1), a náklad na vymáhanie
vo uýške 12,00 Eur (slovom: dvanásť eur) doposiaľ neuhľadil.
Listom zo día 27.10.202l Dlžníkpodal žiadosť ĺavzatvorenie Dohody o splátkach
dlhu, aby dlh presne špecifikovaný a podľobne popísaný v čl. II. ods.3 Dohody v
celkovej sume 1233,80 Eur (slovom: jedentisícdvestotľidsaťtľieur a osemdesiat
centov) mohol uhĺadiťfoľmou splátkového kalendiĺľa.
Na základe uvedených skutočnostísa Zmluvné strany výslovne dohodli na uzatvoľení
tejto Dohody o splátkach dlhu č. 23l202I alznanízáväzku (ďalej aj ako
',Dohodď').

ilI.
UzľĺľrnZ^VÄZKU
I

DlŽník ýslovne lznáva svoj záväzok voči Veriteľovi v sume istiny 1233,80 Euľ
(slóvom: jedentisícdvestotľidsat'tri euľ a osemdesiat centov), a to čo do právneho
dôvodu i výšky bližšiešpecifikovaný v článku II. tejto Dohody.

')

Dlžníksa výslovne zav'án$e splatiť svoj záväzok, ktoý eviduje voči Veľiteľovi
v lehotách splatnosti, ktoré si Zmllvné strany dohodli na záHaďe vzájomnej dohody
podľa čl. IV. tejto Dohody.

a
J

Dlžníksa výslovne zaväzuje uhľadiť Veľiteľovi poplatok z omeškania na nájomnom a
úhĺadáchzapIneniaposkytovaných s užívanímbyfu, ktoý bude vyčíslenýaŽ po úhľade
poslednej splátky dlhu na čísloúčtuSK80 7500 0000 OO40 2570 5507 vedenom ČSoB
Šaľa.

4

DlŽník sa ďalej zaväzuje pľe prípad porušenia tejto Dohody uhĺadiťVeriteľovi všetky
náklady, ktoré mu v súvislosti s porušením tejto Dohody zo stľany DlŽníka vzniknú.
Náklady sa DlŽník zaväzlje uhľadiťna zák|ade preďchádzajúcej písomnej výzw
Veritel'a, v ktoľej preukáže výšku spôsobených nákladov.

IV.
SľlÁrxorný KALENDÁR
1

Dlžníksa qýslovne zaväzllje zap|atiť dIžnúsumu

1233n80 Euľ (slovom:
jedentisícdvestotľidsaťtrieuľ a osemdesiat centov) na čísloúčtuSK80 7500 0000
0040 257 0 5507 vedenom ČSog Šaľav mesačných splátkach nasledovne:
- do 30.1I.202I splátka v sume 110,-

- do 3l.I2.202I splátka v sume 110,- do 3 I.0I.2022 splátka v sume 1 10,- do28.02.2022 splátka v sume 110,- do 31.03.2022 spIátka v Sume 110,- do 30.04.2022 splátka v sume 110,- do 3 I.05.2022 splátka v sume 1 10,-

1
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EUR;
110,- EUR;
1l0,- EUR;
1l0'- EUR;
23,80 EUR;

- do 30.06.2022 splátka v sume 110,-

splátkav
- do 31 .08.2022 splátka v
- do 30.09.2022 splátka v
- do 31.10.2022 splátka v
- do 3I.07.2022

2.
3.

4.
5.

sume
Sume

sume
sume

Splátka sa povaŽuje za uhĺadenújej pripísaním na účetVeriteľa.
ZmIuvné stľany sa qýslovne dohodli pre prípad, ak Dlžníkneuhĺadíčo i len jednu
splátku dohodnutu nazáklade tejto Dohody riadne avčas, resp. ak ku dňu nasledujúcej

splátky nepoŽiada Veriteľa o úpravu splátkového kalendára, stáva sa splatným celý dlh.
Veľiteľovi uvedeným okamihom vzníká aj nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo
vyške stanovenej v zmysle ustanovenia $ 517 ods. 2 občianskeho zákonníka v platnom
znení.
Dlžníkje opľávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je
dohodnuté v bode l tohto článku.
Úhĺado,' splátok dlhu nie je dotknutá povinnosť Dlžníkana úhľadubežnéhonájomného
a sluŽieb spojených s uŽívanímbytu.

v.
Donučov,c.ľIB

I

2

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú ztejto
Dohody sa účastnícizaväzujúdoľučovaťpoštou vo forme doporučenej listovej zásielky.
Poštou doručuje Zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane adľesátovi na adresu jeho sídla uvedeného v č1. I. tejto Dohody, resp. adresu písomne
oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnúadresu. Ak nie je moŽné doručiť
písomnosťna túto adľesu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň' keď ju pošta vrátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnúzásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoý sa ju
nepodaľilo doručiť.
Zm|uvné strany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovaťpísomnosti ýkajúce sa
záväzku medzi Zm|uvnými stľanami, ktoré vyplývaji ztejto Dohody i prostľedníctvom
e _ mailu. Písomnosť doručenúpľostľedníctvome _ mailu tľeba doplniť najneskôr do
troch dní predložením oľiginálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.

vI.
ZÁvnnrčľÉusľĺľovnľra

1

1

I

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísanta Zmluvnými stľanami a od tohto
momentu je pre Zmluvne strany právne záväzná a účinnosťnadobudne dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Veriteľa. Zmluvné strany
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2.

3.

qýslovne súhlasia so zveľejnenímDohody vrátane so zveľejnením ich osobných údajov
v ľozsahu meno a priezvisko. Povinnosť túto Dohodu nerejniť vyplýva z ust. $ 5a
zákoĺa č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informácíám ao Znene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v zneĺi neskorších pľedpisov.
Ak sa akékolŤek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným v dôsledku jeho ľozporu s
pľávnymi pľedpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Dohody. Veľiteľ a
Dlžníksa v takom prípade zaväzuji bezodkladne vzájomným rokovaním nahľadiť
neplatné ustanovenie Dohody noým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný
účela obsah jednotliqých ustanovení tejto Dohody.
Všetky sPorY, ktoré vzniknú ztejto Dohody, vrátane spoľov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Veriteľ a Dlžníkpovinní pľednostne riešiťnajmä v zmysle ľelevantných

dohodami. V prípade, že sa
vzájomné Spory strán tejto Dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Veriteľ a Dlžníksa dohodli a súhlasia,
Že všetky spory vmiknuté ztejto Dohody, vľátane sporov ojej platnosť, výklad alebo
ukončenie, budú ľiešenéna miestne a vecne pľíslušnomsúde Slovenskej ľepubliky

zákonov, vzájomnými zmierovacími ľokovaniami

4.
5.

6.
7.

I

a

podľa právneho poriadku Slovenskej ľepubliky.

Túto Dohodu možno meniť písomnými dodatkami, po vzájomnom pľerokovaní

Zmluvnými stranami.
DlŽník berie na vedomie, Že Veriteľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
nariadenia Euľópskeho parlamentu araý (EU) 20161679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fuziclcých osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie 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
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahl zaIoženéhoĺa základe tejto
Dohody a následne na účelyarchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so
zákonom č.39512002 Z.z. o aľchívoch a ľegistľatúracha o doplnení niektoých ziíkonov
v platnom znení. Spľacúvanieosobných údajov DlŽníka je v súlade s č1. 6. ods. l písm.
b) všeobecného naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Dohody. DlŽník
zároveŤl vyhlasuje, že zaúčeIomuzavretia tejto Dohody pri poskytnutí osobných údajov
Veľiteľovi 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 relevantných skutočnostiach
obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomia",s ktoľého obsahom sa
Dlžníkpred podpísanímtejto Dohody oboznámil. Dlžníkberie na vedomie že
informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Veriteľa:
www.sala.sk.
Dohoda je vyhotovená v štyľoch (4) rovnopisoch povahy originálu, z ktorych jedno (1)
vyhotovenie pľevezme DlŽník, dve (2) Veriteľ 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 vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadľené
a odsúhlasení oboma
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písomne v tejto Dohode sú dostatočne jasné, určitéa zĺozlxritelhé,podpisujúce osoby
sú oprávnené k podpisu tejto Dohody anaznak súhlasu ju podpísali.

V Šaľ,1;.!.!,..ron

V Šaľ,.'|.?.,!.1....zozl

,i .r

Za Dlžníka:

*

)k

*

*
*

Gľunzová

UnnľIpzÁvÁzru

DoHoDA o splÁrrecH oI-rĺu

Za Veriteľa:

I

*

Mgľ. Jozef
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