Dohoda o splátkach dlhu č.ll2022
uzavretá podľa ustan. $ 51 zákonač.4011964 Zb' občiansky zákonník v platnom znení a
Uznanie zá.ľäzku
podľa ustan.$ 558 ziĺkona č.4011964 Zb. občiansky zĺíkonníkv platnom znení
evidenčnéčísloveľiteľ a: 8212022
I.

ZľĺluvľnsTRANY
1

VBRrľeľ:
Sídlo:
ZastÚpený:

Nrímestie Svätej Trojice 7, 92715 Šal'a
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

IBAN:
IČo:
DIČ:
BIC:

GIBASKBX

Mesto Šal'a

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.,
SK 8209000000005124306282
00 306 l85
2021024049
(ďalej len

''VERITEĽ')

olŽľÍr:

2.

Lucia Kľajčíková,ľod.:

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

u.
ÚvooľÉ UsTANovENIA
I

Dtn21.12.2020 uzatvorili Veľiteľ aDlžníkNájomnú zrnluvu č.30212020 (ďalej ako
,,Zmluvď'), na zákl.ade ktorej Veriteľ prenechal DlŽníkovi do odplatného uŽívania
tľojizboqý byt č. 6, ktory sa nacháďza na II. poschodí vo vchode č.97 v Šalina ul.
Hlavná s. č.2112, postaveného na pozemku registľa CKN paľcelnéč. I038l43 zastavané plochy a. nádvoria s qýmerou 663 m2 (ďalej len ,,Pozemok") evidovaného
v katastri nehnuteľností vedenom katastľálnym odborom okľesnéhouľadu v Šali,pľe
katastrálne územie a obec Šaľana liste vlastníctva č. 1.
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Zmluvné stľany sa vzájomne v zmysle čl. V. Zm|uvy dohodli na výške mesačného
nájomného vrátane platieb zaslužby s nájmom spojených (ďalej len,,nájomné") v sume
263,80 EUR (slovom: dvestošesťdesiattľi euľ a osemdesiat centov) s ým, že

ĺ]
UZNANIE ZAVAZKU
DoHoDA o spĺ-ÁľrncHol-Hu

Veľiteľovi vznikol náľok na nájomné dňom účinnostiZmluvy. DlŽník sa zaviazal
nájomné uhrádzať vŽdy do 25. dŤnmesiac pozadu.
DlŽník dohodnuté nájomné v celkovej sume 263'35 Eur (slovom: dvestošesťdesiattľi
eur atľidsaťpäťcentov) podľa rozpisu Pľehľadupľedpisu platieb azostatkov po

J

4

5

uŽívateľoch/vchodoch/VČs pľĺtotrač. 1 ) doposiaľ neuhĺadil.
Listom zo día25.|.2022 Dlžníkpodal Žiadosť na uzatvoľenie Dohody o splátkach dlhu,
aby d|žnénájomné v celkovej sume 263,35 Eur (slovom: dvestošesťdesiattľieur
a tľidsatpäťcentov) mohol uhĺadiťfoľmou splátkového kalendáľa.
Na základe uvedených skutočnosti sa Zmluvné strany r"ýslovne dohodli na uzatvoľení
tejto Dohody o splátkach dlhu č. |12022 a:uznani záväzku (ďalej aj ako ',Dohodď').

ilI.

I

Dlžníkvýslovne uznáva svoj záväzok voči Veriteľovi v sume istiny 263'35 Euľ
(slovom: dvestošest'desiattľi eur a tridsaťpät' centov), a to čo do pľávneho dôvodu
i výšky bližšiešpeciťrkovaný v článku II. tejto Dohody.
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3

Dlžníksa výslovne zaväzuje splatiť svoj záväzok, ktoý eviduje voči Veľiteľovi
v lehotách splatnosti, ktoré si Zmluvne strany dohodli na základe vzájomnej dohody
podl'a čl. IV. tejto Dohody.
Dlžníksa ýslovne zaväzuje uhĺadiť Veľiteľovi poplatok z omeškania na nájomnom a
úhľadách za plnenia poskytovaných s uŽívanímbytu, ktoý bude vyčíslenýaž po úhrade
poslednej splátky dlhu na čísloúčtuSK80 7500 0000 0O4O 2570 5507 vedenom ČSog
Šaľa.
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Dlžníksa ďalej zaväzuje pľe pľípadporušenia tejto Dohody uhradiť Veriteľovi všetky
náklady, ktoré mu v súvislosti s porušením tejto Dohody zo stľany DlŽníka vzniknú.
Náklady sa DlŽník zaväzuje uhľadiť na základe predchádzajúcej písomnej výzvy
Veriteľa, v ktoľej pľeukáže výšku spôsobených nákladov.

IV.

SľlÁrrovÝ rĺLBľoÁn
I

DlŽník sa r"ýslovne zaväzuje zaplatiť dlŽnú sumu 263135

Euľ (slovom:

dvestošest'desiattľi eur a tľidsat'pät' centov) na čísloúčtuSK80 7500 0000 0040
2570 5507 vedenom Čsog Šaľav mesačných splátkach nasledovne:

- do28.02.2022

sp|átka V sume

- do 3I.03.2022 splátka v Sume
- do 30.04.2022 splátka v sume
- do 3I.05.2022 splátka v sume
- do 30.06.2022 sp|átka v sume

UZNANIE

zĺv jlzĺ<u

DoHoDA o splÁrrecH oLHu

24,-EUR;
24,- EUR;
24'- EUR;
24,- EUR;
24,- EUR;
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EUR;
24,- EUR;
24,- EUR;
24,- EUR;
24,-EUR;
23,35 EUR;

- do 3 I.07 .2022 splátka v sume 24,- do

3

1.08.2022 splátka v sume

- do 30.09.2022 splátka v sume

3l.l0.2022 splátka v sume
- do 30'1l.2022 splátka v sume
- do

- do 3I.12.2022 splátka v sume

2.
3.

4.
5.

Splátka sa považuje za uhradenú jej pripísaním na účetVeriteľa.

Zmluvné stľany sa výslovne dohodli pre prípad, ak DlŽnik neuhľadí čo i len jednu
splátku dohodnutú na základe tejto Dohody ľiadne a včas, ľesp. ak ku dňu nasledujúcej
splátky nepoŽiada Veriteľa o úpľavu splátkového kalendára, stáva sa splatným celý dlh.
Veriteľovi uvedeným okamihom vzniká aj nárok na zap|atenie úroku z omeškania vo
výške stanovenej v zmysle ustanovenia $ 517 ods. 2 občianskeho zákonníka v platnom
znenÍ.

Dlžníkje oprávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je

dohodnuté v bode l tohto článku.
Úhľado., splátok dlhu nie je dotknutá povinnosť Dtžnikana úhľadubežnéhonájomného
a sluŽieb spojených s uŽívaním bytu.

V.

Donučovĺľln

2

Písomnosti ýkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stľanami, ktoré vyplývajú z tejto
Dohody sa účastnícizaväzuji doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky.
Poštou doľučuje Zm|uvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane adľesátovi na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Dohody, ľesp. adresu písomne
oznámenú Zmluvnou stľanou ako korešpondenčnúadľesu. Ak nie je moŽné doručit'
písomnosťna túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vľátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnúzásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoqý sa ju
nepodaľilo doručiť.
Zmluvĺéstľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa
záväzku medzi Zmluvnými stľanami, ktoré vyplývajú ztejto Dohody i pľostredníctvom
e - mailu. Písomnosť doručenúprostľedníctvom e _ mailu treba doplniť najneskôr do
troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.

vI.
ZÁvonnčľÉusraľovnľIĺ

1

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a od tohto
momentu je pre Zmluvné strany právne závžizná a účinnosťnadobudne dňom

UZNANIE zav4!.Zrcu

DoHoDA o spLÁlracH oI-Hu
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4.
5

6.

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Veľiteľa. Zmluvné strany
výslovne súhlasia so zverejnením Dohody vľátane so zveľejnenímich osobných údajov
v rozsahu meno a priezvisko. Povinnosť túto Dohodu zveľejniť vyplýva z ust. $ 5a
zákona č. 2|ll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení
niekto4ich zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskoľšíchpredpisov.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s
právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Dohody. Veritel' a
DlŽnĺk sa v takom prípade zaväzujíbezodkladne vzájomným ľokovaním nahĺadiť
neplatné ustanovenie Dohody novým platným ustanovením tak, aby zosta| zachovaný
účela obsah jednotlivých ustanovení tejto Dohody.
Všetky SPoV' ktoľévzniknú z tejto Dohody, vrátane spoľov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Veritel' a Dlžníkpovinní pľednostne riešiťnajmä v zmysle relevantných

zákonov, vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa
vzájomné spory strán tejto Dohody vzniknuté v súvislosti s plnením závázkov podl'a
tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Veľiteľ a DlŽník sa dohodli a súhlasia,
Že všetky spory vzniknuté ztejto Dohody, vľátane sporov ojej platnosť, ýklad alebo
ukončenie, budú riešené na miestne a vecne pľíslušnomsúde Slovenskej ľepubliky
podľa pľávneho poriadku Slovenskej republiky'
Túto Dohodu moŽno meniť písomnými dodatkami, po vzájomnom prerokovaní
a odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami.
DlŽník berie na vedomie, Že Veriteľ ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Európskeho parlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aprila 2016 o ochľane
fuzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné
údaje DlŽníka v rozsahu stanovenom v tejto Dohode v rámci činnostíspojených so
správou vlastného majetku Veriteľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaloŽeného na základe tejto
Dohody a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so

zákonom é. 39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratúľacha o doplnení niektoqých zákonov
v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov DlŽníka je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm.
b) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Dohody. Dlžník
zároveÍl vyhlasuje, že zaučelom uzavľetia tejto Dohody pri poskytnutí osobných údajov
Veľiteľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo spľacúvania
ich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými
alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,'Podmienky ochrany súkľomia", s ktorého obsahom sa
Dlžníkpľed podpísanímtejto Dohody oboznámil. Dlžníkberie na vedomie že
informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Veľiteľa:
www.sala.sk.
Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch povahy originálu, zktoých jedno (l)
vyhotovenie prevezme DlŽník, jedno (1) Veľiteľ a jedno (1) MeT Šaľa,spol. s r. o.

UZNANIEZÁvÁZKU
DoHoDA o spLÁľracH oI-Ht;
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Veriteľ a DlŽník vyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali,jej
obsahu a pľávnym účinkomznej vyplývajúcich poľozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené
písomne v tejto Dohode sú dostatočne jasné, uľčitéa zrozllmiteľné, podpisujúce osoby
sú opľávnené k podpisu tejto Dohody anaznak súhlasu ju podpísali.

v

Šan,1!:.'(....zl22

Za Dlžníka.

V Šali,

'2.'.A.'..zozz

Za Veriteľa
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Lucia
prim
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