/
DOHODA O SPLÁCANí DLHU
dohoda uzavretá

podľa

§ 51

Občianskeho

zákonníka medzi:

Zmluvné strany:
Veriteľ:

AG-SPOL

s.r.o.

Liptovská 2708/4
911 08 Trenčín
Zast. : Ing. Jozef Plocháň, Daniela Plocháňová, konatelia
IČO: 36343285
číslo účtu: 0273507122/0900
Zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel:
Sro, vložka č. 15537/R
(ďalej len: "verite I"')
Dlžník:

Mesto Trenčín

Mierové námestie 2,911 64 Trenčín
Zastúpené: Mgr. Richard Rybníček - primátorom
IČO: 00312037
DiČ: 2021079995
Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko, a.s.,
pobočka Trenčín

č.

ú.: 0600536001/5600
Tel: 032/6504111
Fax: 032/7432836
(ďalej len: "dlžník")

I.
1. A) Dlžník si objednávkou č. 2010/101077 zo dňa 09.11 .2010 objednal u veriteľa
realizáciu projektovej dokumentácie "Úprava mestských komunikácii a križovatiek"
úprava križovatky Ul. H.Šianec - Ul. Hviezdoslavova - časť: "Napojenie chodníka na
jestvujúci na Ul. Hviezdoslavova.
B) Dlžník si objednávkou č. 2010/100460 zo dňa 20.05.2010 objednal u veriteľa
realizáciu projektovej dokumentácie na trvalé a dočasné dopravné značenie
rekonštruovaných križovatiek a mestských komunikácii.
2. A) Veriteľ na základe objednávky uvedenej v ods.1 písm.A)
faktúru č. 30/2010 vystavenú dňa 25.11.2010 na sumu
Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 25.11.2010,
deň 06.12.2010.
B) Veriteľ na základe objednávky uvedenej v ods.1 písm.B)
faktúru č. 28/2010 vystavenú dňa 15.10.2010 na sumu
Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 15.10.2010,
deň 30.10.2010.
3.

tohto článku zaslal dlžníkovi
vo výške 1.500 € s DPH.
splatnosť bola stanovená na
tohto článku zaslal dlžníkovi
vo výške 2.880 € s DPH.
splatnosť bola stanovená na

Vzhľadom k tomu, že dlžník do dňa uzavretia tejto dohody neuhradil v lehote splatnosti
faktúry uvedenú v odseku 2 tohto článku, veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku vo výške
4.380 €.

II.
1. Dlžník nemôže z dôvodu svojej nepriaznivej finančnej situácie svoj dlh voči veriteľovi vo
výške 4.380 € uhradiť v celku a preto požiadal veriteľa o odsúhlasenie splátkového
kalendára . Na základe uvedeného sa účastníci tejto dohody dohodli na splácaní dlhu
uvedeného v článku I. bod 3 tejto dohody v nasledovných splátkach:
1. splátka vo výške 2.190 € bude uhradená do konca mesiaca júl 2011 ,
2. splátka vo výške 2.190 € bude uhradená do konca mesiaca september 2011 ,

2. Dlžník je povinný dohodnuté splátky uhradiť na účet verite!'a, číslo účtu :
0273507122/0900, VS: 201116. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania sumy
z účtu dlžníka.

III.
1. Účastníci prehlasujú , že sa oboznámili s obsahom dohody o splácaní dlhu
a porozumeli mu.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch , pre každú zmluvnú stranu po
dvoch vyhotoveniach .
3. Túto dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddelite ľnú
súčasť tejto dohody.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
V Trenčíne , dňa
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Trenčíne, dňa .~.::9.~:. ~~11

Dlžník:

Verite!':

AG-SPOL s.r.O.
Liptovská 2708/4
911 08 Trenčín

IČO : ]{\343285. DIČ:

(

20?lQllU"1O

podpis anonymizo"an~í

podpis anun 'ý-m :zovan')
..... ... ....... .. ( .. ...

AG- SPOL, s.r.o.

/

...... .. ........ . .

Mgr. Richafťi Rybníček
primátor mesta Trenčín

