DOHODA O ODPUSTENí DLHU
Zmluvné strany

1/

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
Zapísaná:

(ďalej

SIRS - Development, a.s.
Framborská 12, 010 01 Žilina
Róbertom Šátekom- predsedom predstavenstva
Ing. Vincentom Ondríškom- členom predstavenstva
36751 804
Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel , Sa, vložka číslo : 10584/L

len "verite I"')

a
2/

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO :
DiČ:
Bankové spojenie:
č.

ú. :

Tel:

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richardom Rybníčkom- primátorom mesta
OO 312 037
2021079995
DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0600536001/5600
032/6504111

(ďalej len "dlžník")

sa dohodli na uzavretí tejto dohody o odpustení dlhu (ďalej len "dohoda"),
uzavretej podl'a ustanovenia § 574 Občianskeho zákonníka- zákona Č. 40/1964 Zb. v
znení neskorších predpisov.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

Veritel', spoločnosť SIRS - Development, a.s. eviduje ku dňu uzavretia tejto dohody
voči
dlžníkovi,
Mestu
Trenčín
dlh
vo
výške
64.207,92 €
(slovom:
šesťdesiatštyritisícdvestosedem EUR a deväťdesiatdva centov), ktorý predstavuje
zmluvná pokuta, tvoriaca príslušenstvo pohl'adávky veritel'a vo výške 810.706 €
(slovom: osemstodesaťtisícsedemstošesť EUR) voči dlžníkovi.
Príslušná zmluvná pokuta vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, t.
z. celkovo suma vo výške 64.207,92 €, vznikla za obdobie od 01 .04.2011 do
20.12.2011, ako následok omeškania
dlžníka s úhradou nedoplatku medzi
preddavkovými platbami a celkovou stratou veritel'a za rok 2010 v zmysle zúčtovania
preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2010, vyčísleného v zmysle čl. IV.
bod 6, časť B Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo
verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín
a v súvisiacich oblastiach zo dňa 16.12.2005 (ďalej len "zmluva"), v znení neskorších
dodatkov ana základe uznania výšky straty Mestom Trenčín listom zo dňa
29.03.2011 .
Predmetná pohl'adávka, nedoplatok medzi preddavkovými platbami a celkovou
stratou veritel'a za rok 2010 sa stala splatnou dňa 31.03.2011 a zanikla vzájomným
započítaním pohl'adávok zmluvných strán ku dňu 21 .12.2011 . Dlh dlžníka, ktorý je
predmetom tejto dohody, a to zmluvná pokuta z predmetnej pohl'adávky, bol
vypočítaný v súlade s ustanovením Čl. IV. bod 9, časť B zmluvy.

Článok II.
Predmet dohody

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

V

Predmetom tejto dohody je odpustenie dlhu Mesta Trenčín, ako dlžníka,
predstavujúceho zmluvnú pokutu vo výške 64.207,92 € voči spoločnosti SIRS Development, a.s., ako veritel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody veritel' odpúšťa dlžníkovi
vyššie uvedený dlh.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že nebudú voči sebe uplatňovať ani nárok na
úhradu akýchkol'vek úrokov z omeškania, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť
v súvislosti s plnením zmluvy za rok 2010 a tieto týmto zanikajú .

Článok III.
Záverečné ustanovenia
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň, v ktorom budú kumulatívne splnené
tieto podmienky:
a) dlžník vyplatí veritel'ovi finančnú zábezpeku vo výške 81 .070,60 €, ktorú v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín Č . 7/2003 o zmluvných
prevodoch vlastníctva majetku Mesta Trenčín v platnom znení uhradil veritel' ako
kupujúci a povinný z vecného bremena prevodom na účet Mesta Trenčín dňa
26.09.2011 a zároveň
b) dlžník v celosti vyplatí pohl'adávku voči spoločnosti Slovenská autobusová
doprava Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36323977 vo
výške 187.395 € (slovom: stoosemdesiatsedemtisíctristodeväťdesiatpäť EUR),
ktorá predstavuje nedoplatok medzi preddavkovými platbami a celkovou stratou
SAD Trenčín, a.s. za rok 2010 v zmysle zúčtovania preddavkov na náhrady
preukázanej straty za rok 2010, vyčísleného v zmysle čl. IV. bod 6, časť B
Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme
v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich
oblastiach zo dňa 16.12.2005 (ďalej len "zmluva"), v znení neskorších dodatkov
a na základe uznania výšky straty Mestom Trenčín listom zo dňa 29.03.2011.
Túto dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to
vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené
pre SIRS - Development, a.s. a dve vyhotovenia sú určené pre Mesto Trenčín.
Vo veciach neupravených touto dohodou sa tento zmluvný vzťah spravuje
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu
si prečítali , jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s ňou ju bez akýchkol'vek výhrad
podpisujú.

Trenčíne dňa
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21.12.2011

pOdpis anonymizo'lťmý

podpis anonymizovaný

Róbert Šátek
predseda predstavenstvafj

Ing. Vincent Ond
člen predstavenst'. ~

I

d is anonymizovaný
po p

Richa:~bníček

Mgr.
primátor mesta

--

Trenčín

MESTO TRENČíN
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