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Zmluvné strany:

Veriteľ:

Sténgl Consulting, s.r.o.
Sumbalova 1/A
841 04 Bratislava
Zastúpená: Roman Kuchár - konatel'
IČO: 35 785 616
Zapísanáv obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sro, vložka č . 21467/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2623734034/11 OO
(ďalej len : "veritel"')

Dlžník:

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

číslo účtu:

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

l.

1. Veritel' a dlžník uzavreli dňa 15.12.2009 Zmluvu o poskytovaní poradenských služieb,
predmetom ktorej bola povinnosť veritel'a poskytovať poradenské služby bližšie opísané
v čl. l bod 2 tejto zmluvy a záväzok dlžníka zaplatiť veritel'ovi odplatu a uhradiť náklady
účelne vynaložené v súvislosti s poskytovaním predmetných služieb. (ďalej len "Zmluva")
2. Veritel' na základe zmluvy uvedenej v bode 1 tohto článku vystavil dlžníkovi faktúru č.
1000023 na sumu vo výške 5.355 € s DPH.
3. Vzhl'adom k tomu, že dlžník do dňa uzavretia tejto dohody neuhradil v lehote splatnosti
faktúru uvedenú v bode 2 tohto článku, veritel' má voči dlžníkovi pohl'adávku vo výške
5.355 €.
4. Zmluvné strany konštatujú, že veritel' neukončil ešte všetky činnosti odborne spôsobilej
osoby na verejné obstarávanie v procese verejného obstarávania "Eiektronizácia služieb
mesta Trenčín", za ktoré sa uhrádza predmetná faktúra, nakol'ko tieto činnosti nebolo
možné uskutočniť pre prekážky, ktoré nezapríčinil ani dlžník a ani veritel'.
Zmluvné strany sa dohodli, že v odmene, resp. vo faktúre uvedenej v bode 2 tohto článku
je zahrnutá aj odmena za odoslanie oznámenia o výsledku alebo oznámenia o zrušení
verejného obstarávania ,,Elektronizácia služieb mesta Trenčín" a to pod l' a požiadavky
Mesta Trenčín, ktorá bude oznámená spoločnosti Stengl Consulting, s.r.o .. Spoločnosť
Stengl Consulting, s.r.o. vyhlasuje, že si je vedomá svojho záväzku na odoslanie
oznámenia podl'a predchádzajúcej vety a to tak, aby bol dodržaný zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a v prípade porušenia tohto svojho záväzku , má Mesto
zmluvnú pokutu vo výške 2000 ,- € .

Trenčín

nárok na

ll.

1.

2.

Dlžník nemohol z dôvodu SVOJeJ nepriaznivej finančnej situácie a z dôvodu, že neboli
vykonané ešte všetky činnosti odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie
v procese verejného obstarávania "Eiektronizácia služieb mesta Trenčín" , svoj dlh voči
veritel'ovi vo výške 5.355 € uhradiť v lehote splatnosti a preto požiadal veritel'a o to , aby
povolil dlžníkovi splatiť tento dlh do konca mesiaca august 2011 . Veritel' s takto určenou
dobou splatnosti súhlasí.
Dlžník je povinný uhradiť dlh na účet veritel'a vedený v Tatrabanka, a.s., číslo účtu :
2623734034/11 OO , VS : 201114. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu
dlžníka.

Ili.
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 neoddelitel'nú súčasť tejto dohody.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude dohoda
zverejnená v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V Bratislave,

dňa

03. 06. 2011

Veritel':

Dlžník:
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