Dohoda o splátkach dlhu č.2512021
Uzavľetápodľaustan. $ 51 zákonač.4011964Zb.obéianskyzákonníkvplatnom znenia
Uznanie záväzku
podľa ustan.$ 558 zákona č.4011964 Zb. obéiaĺlskyzĺákonník v platnom zneĺí
evidenčnéčísloveriteľ a: 87 4l202I
I.

ZnĺluvľnSTRANY
1

VnRIľpľ:
Sídlo:
Zasttpený:

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7, 92l 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta

IBAN:
tČo:
DIČ:
BIC:

GIBASKBX

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

)

''YERITEĽ')

or,ŽľÍcr:

Adľiana Makľaiová, ľod.:

Tľvale bytom:
Dát. narodenia
Rodné číslo:
a

spolunájomca: Kaľol Kovács

Trvale bytom:
Dát. naľodenia:
Rodné číslo:
E mail :
(ďalej len'DLŽNÍcI'1
(účastnícidohody ďalej v texte dohody spoločne ako

',zrnluvné

stľany")

IL
Úvooľn UsTANovENIA

1

Dňa 25.1I.2020 uzatvorili Veriteľ a DläríciNájomnú zrnluvu č.29312020 (ďalej ako
,,Zmluvď'), na zák|ade ktorej Veľitel' prenechal Dlžníkomdo odplatného uŽívania
tľojizbovy byt č. 114, ktoqý sa nachádza na IV. poschodí vo vchode č. 4H v Šaľna
ul. Kľáľovská, s' č. 2551, postavený na pľac. é. 197llI0, I97I|II, I97lll2, I97IlI3,
vedený katastľálnym odborom okľesného úradu Šaľav registri CKN pre obec
a katastrálne územie Šaľav C registri KN na LV. č. 8881.

Uzľnrvte Ávj\zru
DoHoDA o SPúTKAcH DLHU
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J
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Zmluvné stľany sa vzájomne v Znysle čl. V. Zmluvy dohodli na výške mesačného
nájomného vrátane platieb za služby s nájmom spojených (ďalej len ,,nájomnéoo) v sume
297,,08 EUR (slovom: dvestodevät'desiatsedem eur a osem centov) s tym, že
Veriteľovi vznikol náľok na nájomné dňom účinnostiZm|uvy. Dlžnícisa zaviazali
nájomné ubrádzať vŽdy do 25. dŤnzabežný mesiac.
DlŽníci dohodnuté nájomné v celkovej sume 768,49 Eur (slovom:
sedemstošesťdesiatosem eur a štyridsaťdeväťcentov) podľa rozpisu Prehľadu pľedpisu
platieb a zostatkov po užívateľoch/vchodocľlĺvČS
@ľíloha č. 1), a náklad na vymáhanie
vo ýške 6,00 Eur (slovom: šesťeuľ) doposial'neuhľadili.
Listom zo dťta 26.10.202l Dlžnícipodali Žiadosť na uzatvorenie Dohody o splátkach
dlhu, aby dlh presne špecifikovaný a podrobne popísaný v čl. II. ods.3 Dohody v
celkovej sume 774,49 Euľ (slovom: sedemstosedemdesiatštyľi eur a štyridsat'devät'
centov) mohli uhľadiť formou splátkového kalendáľa.
Na základe uvedených skutočnostísa Zmluvné strany ýslovne dohodli na uzatvorení
tejto Dohody o splátkach dlhu č.25l202I auznari záväzku (ďalej aj ako ,,Dohodď').

ilI.
UzľĺľrnzÄvÄzru

1

Dlžníciqýslovne uznávajú svoj záväzok voči Veritel'ovi v Sume istiny 774149 F-ur
(slovom: sedemstosedemdesiatštyri euľ a štyľidsat'devät'centov), a to čo do
právneho dôvodu i výšky bliŽšie špecifikovaný v článku II. tejto Dohody.

2

J
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Dlžnícisa výslovne zaväzuju splatiť svoj závžlzok, ktory evidujú voči Veľiteľovi
v lehotách splatnosti, ktoré si Zm|uvne stľany dohodli na základe vzájomnej dohody
podľa čl. IV. tejto Dohody.
DlŽníci sa výslovne zaväzllji uhľadiťVeriteľovi poplatok z omeškania na nájomnom a
úhľadách za plnenia poskytovaných s užívanímbytu, ktoý bude vyčíslenýažpo úhrade
poslednej splátky dlhu na čísloúčtuSK80 7500 0000 O04O 2570 5507 vedenom ČSog
Šaľa.
Dlžnícisa ďalej zaväzuji pre pľípadporušenia tejto Dohody uhradiť Veriteľovi všetky
náklady, ktoré im v súvislosti s porušením tejto Dohody zo stľany Dlžníkov vzniknú.
Náklady sa Dlžnícizaväzujit uhľadiť na základe predchádzajúcej písomnej ýzvy
Veľiteľa, v ktoľej preukáŽu qŕškuspôsobených nákladov.

IV.

SplÁľrovÝ x,ĺlnľnÁn

1

Dlžnici sa qýslovne zaväzuju zap|atiť dlžnúsumu 774,49 Eur

(slovom:
sedemstosedemdesiatštyľi euľ a štyľidsat'devät'centov) na čísloúčtuSK80 7500
0000 0040 2570 5507 vedenom Čsog Šaľav mesačných splátkach nasledovne:
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Uzľ.tRlĺlezAvAzru
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Donoon o sPúTMcH

DLHU

EUR;
130,- EUR;
130,- EUR;
130,- EUR;
130,- EUR;
124,49 EUR;

- do 30.l l.2021splátka v sume 130,- do 31.l2.202I splátka v sume
- do 3l.0I.2022 splátkav sume
- do 28.02.2022 splátka v sume
- do 3l.03.2022 splátka v sume

- do 30.04.2022 splátka v sume
2
J

\4
5

Splátka sa povaŽuje za uhĺadenújej pripísanímna účetVeľiteľa.
Zmluvné strany sa ýslovne dohodli pre pľípad, ak DlžnÍcineuhradia čo i len jednu
splátku dohodnutú nazál<lade tejto Dohody riadne avčas, resp. ak ku dňu nasledujúcej

splátky nepoŽiadajú Veriteľa o úpľavu splátkového kalendára, stáva sa splatným celý
dlh. Veriteľovi uvedeným okamihom vzniká aj naľok na zaplatenie úľokuz omeškania
vo výške stanovenej v zmysle ustanovenia $ 517 ods. 2 občianskeho ziíkonníka
v platnom zneni.
DlŽníci sú oprávnení splatiť svoj dlh voči Veľiteľovi aj v skoršom teľmíne, ako je
dohodnuté v bode 1. tohto člĺĺnku.
Úhľadou splátok dlhu nie je dotknutá povinnost' DlŽníkov na úhradu beŽného
nájomného a sluŽieb spojených s uŽívaním bytu.

v.
Donučovĺľln

1

2

Písomnosti Qýkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stľanami, ktoré vyplyvajú ztejto
Dohody sa účastnícizaväzuji doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky.
Poštou doručuje Zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Dohody, ľesp. adresu písomne
oznámenú Zmluvnou stranou ako koľešpondenčnúadľesu. Ak nie je možnédoručiť
písomnosťna túto adresu, povinnosť odosielatel'a je splnená v deň, keď ju pošta vrátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnúzásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktory sa ju
nepodarilo doručiť.
Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa
záväzku medzi Zmluvnými stľanami, ktoľévyplývají ztejto Dohody i prostľedníctvom
e - mailu. Písomnosť doručenúprostredníctvom e _ mailu tľeba doplniť najneskôr do
troch dní pľedloŽením originálu spôsobom podl'a pľedchádzajúceho odseku tohto
článku.

vI.

ZÁvBnnčNÉusľĺľovoľlĺ
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a od tohto
momentu je pľe Zmluvné stľany právne záväzná a účinnosťnadobudne dňom
UzruRľle zAvÄzKU
DoHoon o SPLATKAcH DLHU
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2.

3.

nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na inteľnetovej stránke Veriteľa. Zm|uvné stľany
výslovne súhlasia so zverejnením Dohody vrátane so zveľejnenímich osobných údajov
v ľozsahu meno a pľiezvisko. Povinnosť túto Dohodu zverejniť vyplýva z ust. $ 5a
zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o ztnene a doplnení
niektoých zákonov (zĺíkono slobode infoľmácií) v zneni neskoľšíchpľedpisov.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho ľozporu s
právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Dohody. Veriteľ a
DlŽníci sa v takom pľípadezaväzujúbezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť
neplatné ustanovenie Dohody novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný
účela obsah jednotliv'ých ustanovení tejto Dohody.
Všetky SPoľY, ktoré vzniknú z tejto Dohody' wátane sporov o jej platnosť, qýklad alebo
ukončenie sú Veriteľ aDlžnici povinní pľednostne riešiť najmä v zmysle relevantn;ých

zákonov, vzájomnými zmieľovacími ľokovaniami a dohodami. V pľípade, že sa
vzájomné spory strán tejto Dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Veľiteľ a Dlžnícisa dohodli a súhlasia,
Že všetky spory vzniknuté ztejto Dohody' vrátane sporov ojej platnosť, ýklad alebo
ukončenie, budú ľiešenéna miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej ľepubliky

)

4.
5.

podľa pľávneho poriadku Slovenskej republiky.

Túto Dohodu možno meniť písomnými dodatkami, po vzájomnom preľokovaní
a odsúhlasení oboma

Zmluvnými stranami.

Dlžníciberu na vedomie, Že Veľiteľ ajeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. apríla 2016 o ochľane
fuzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov) osobné
údaje DlŽníkov v ľozsahu stanovenom v tejto Dohode v ľámci činnostíspojených so
správou vlastného majetku Veriteľa, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeného na základe tejto
Dohody a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so
zĺĺkonomč.39512002 Z.z. o archívoch a registľatúrach a o doplnení niektoých zákonov
v platnom znení. Spracúvanie osobných údajov Dlžníkovje v súlade s čl. 6. ods. 1 písm.
b) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Dohody. Dlžníci
zároveťl vyhlasujú, že zaúčelomuzavretia tejto Dohody pri poskytnutí osobných údajov
Veľiteľovi boli dostatočne infoľmovaní o svojich právach vyplývajúcich zo spľacúvania
ich osobných údajov' o povinnosti osobné údaje poskytnút' v súvislosti so zákonnými
alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromia", s ktoľéhoobsahom sa
Dlžnícipred podpísaním tejto Dohody oboznámili. DlŽníci berú na vedomie Že
informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Veľiteľa:

6.
7.

,1

www.sala.sk.

Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) ľovnopisoch povahy oľiginálu' z ktoých dve (2)
vyhotovenia prevezmú DlŽníci, jedno (1) Veriteľ a jedno (l) MeT Šaľa,spol. s r. o.
Veľitel' a Dlžnícivyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali,jej
obsahu a právnym účinkomz nej vyp|ývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vy'jadrené

UzrĺnĺleÁvi\zxv
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písomne v tejto Dohode sú dostatočne jasné, určitéa nozumiteľné, podpisujúce osoby
sú oprávnené k podpisu tejto Dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Šďi, t!:!.],.zozl

Za Dlžníkov

Adriana Makľaiová

V Šaľ,t.{.!!zozl

Za Veriteľa:

Jozef

Karol Kovács

_)

Uzrunrĺle Áviaru
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