DoHoDA o splÁrxovoM KALpNoÁnt
uzavretá v znrYsle ustanovenia § 269 ods,
2 a § 323 obchodného zákonrríka
(zákon č. 5 l 3/ 1 99l Z,b , v zttení
neskoršíchpredpisov)

Veritel'
I.

CONFIDENCE PARTNER, s.r.o.

sídlo:

tČo:
DIč / lČopH:

zapísaný:

bankové spojenie:

Továrenská 1. 94
36 557 5l0
20217 9 1398 / SK20 2 1 7 g 1 3g8
v obchodIrom registri okresného súdu Nitra, oddiel: sro,
vložka

číslo:l4479lN
peňažrý ústav: unicredit Bank czech
Republic and slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlorn
šun"ouá rzÁ-sr: ::
Bratislava
IBAN: SK83 l l l 1 0000 0066 2221 5003 / SWIFT:
UNCRSKBX
Ing. Blažena Sebenská. konatel'

konajúci:
ako poskytovatel'om na strane druhej (d'alej
len ,,Veritel''.)

Dlžník

sídlo:

Ičo:
DIč / lČopH:

NámestieSlobodyffi

00 306 550
2021046687 l neplatiter DPH
bankové spojenie:
y:2Ť"ý ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov:
VUB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1 ,829 90 Bratislava
IBAN: SK83 0200 0000 0000 2272 9142 /SWIFT:
SUBASKBX
konajúci:
Ervin Varga - starosta obce
ako objednávatel'om na jednej strane (d'alej
len ,,Dlžník'')

Zmluvné stranY sa dohodli, že dlžnik zaplatí
veritel,ovi pohl,adávku, ktoru rná dlžníkvoči
veritel'ovi, uvedenú v ods. t Článku tejto
dohody, v čase a spósoborn uvedenom v tomto
článku.

čt. l
Predmet dohody

l,

Na základe zmluvy zo dňa 3.2.2014 dlžník
dlžíveritel'ovi ku dňu 2.ó. 20l 7 čiastku
vo výške 34 200,00 EUR.

2,

DlŽník uzrral svoj dlh voČi veritel'ovi vo výške
34200.00 EUR

uzavretie tejto dohody o splátkovorn kalendári.

a

zároveňakceptuje

3.

DlŽník sa zavázuje zaplatit' veritel'ovi pohl'adávku vo
výšk e 34 200,00 Et]R v
mesačných splátkach po 1800,- EUR, splatných
vždy do 15. dňa príslušného

kalendárneho mesiaca, a to na ťrčetveritel'a uvedený
pri špecifikácii zmlr_rvných strán,
Prvú mesaČnťrsPlátku sa dlŽník zavázuje tthradit'\,eritel'ovi
najneskór do 15.07,2017.
splátka sa považuje za uhradenú až pripísanímna účet
veritel'a,
4.

DlŽník berie na vedomie, že v pripade

nedodr žania akejkol,vek splátky, stráca
okamŽite výhodu splátok a zostatok dlžnej čiastky
sa týmto okamžikom stáva splatná
v celej Čiastke, PriČom sa dlŽník zavázu.ie tento splatný
dlh bez akéhokol,vek odkladu
zaplatit' veritel'ovi a veritel' je oprávnený podat' r,oči
dlžníkovinávrh na vykonanie
exekúcie.

čl. tt
záverečnéustanovenia

l. Táto dohoda nadobúda Účinnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými
2.

1

J.

stranami.

TÚto dohodu je moŽné menit'len na základe obojstrannej
dohody zmluvných strán, a
to vo forme písomných a očíslovanýchdodatkov k tejto
dohode.

Táto dohoda je vYhotovená v dvoch rovnopisoch. z ktorých jeden
rovnopis.ie určený
a jeden pre dlžníka.

pre veritel'a
4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretánazáklade
ich slobodnej vóle.
dohodu si prečítali,jej obsahu rozumejú ana znak súhlasu
dohodu podpisu.jú.
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