UZNANIE ZÁVÄZKU A DOHODA O SPLATENÍ DLHU

1.

ÚČASTNÍCI DOHODY

1.1.

VERITEĽ
názov
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
zápis

:
:
:
:
:
:

bankové spojenie
číslo účtu (IBAN)
konajúci

:
:
:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020316298
SK2020316298
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
p. Viera Nádaská, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Veriteľ“)

a
1.2.

DLŽNÍK
názov
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu (IBAN)
konajúci

:
:
:
:
:
:
:

Obec Veľké Dvorníky
Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
00 305 375
2021129957
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK04 0200 0000 0000 1852 2122
PhDr. Ján Ürögi, starosta obce
(ďalej len „Dlžník“)

1.3.

Veriteľ a Dlžník (ďalej len „Účastníci“ a každý z nich samostatne len „Účastník“) uzatvárajú medzi sebou
v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a s poukazom na ustanovenia § 323 a § 407 Obchodného zákonníka
dohodu o splatení dlhu, predmetom ktorej je aj uznanie záväzku (ďalej len „Dohoda“).

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.

Dňa 26.07.2018 uzatvorili Dlžník ako objednávateľ a Veriteľ ako zhotoviteľ zmluvu o dielo č.
2018/FC/01/004, predmetom ktorej bola kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmete
zákazky: „Budovanie novej cyklistickej komunikácie a cyklokoridoru na existujúcej miestnej
komunikácii v obci Veľké Dvorníky“ (ďalej len „Dielo“) v znení jej neskôr prijatého dodatku č. 1 zo dňa
11.06.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2.2.

Za zrealizovanie Diela vznikol Veriteľovi nárok na zaplatenie ceny za Dielo v súlade so Zmluvou o dielo.
Veriteľ vystavil Dlžníkovi za zrealizovanie Diela (okrem iných) aj nasledovné faktúry:
2.2.1.
2.2.2.

Faktúra č. 1990170006 zo dňa 06.06.2019 znejúca na sumu vo výške 8.257,92 EUR vrátane
DPH, s lehotou splatnosti do 05.08.2019, a
Faktúra č. 1990170007 zo dňa 11.06.2019 znejúca na sumu vo výške 21.127,06 EUR vrátane
DPH s lehotou splatnosti do 10.08.2019
(ďalej Faktúra č. 1990170006 a Faktúra č. 1990170007 spolu len „Faktúry“).

K dnešnému dňu nie je ani jedna pohľadávka vyplývajúca z uvedených Faktúr uhradená, a to ani
čiastočne.
2.3.

S povolením uhradiť Faktúry v splátkach na základe tejto Dohody vznikli Veriteľovi aj ďalšie s tým spojené
náklady vyplývajúce z vnútro-koncernových predpisov Veriteľa a to vo výške 3% z dlžných súm
vyplývajúcich z Faktúr, konkrétne vo výške 881,55 EUR (ďalej len „Náklady“), ktoré sa týmto Dlžník
zaväzuje uhradiť na základe a spôsobom podľa tejto Dohody.

2.4.

Ku dňu podpisu tejto Dohody predstavuje záväzok Dlžníka voči Veriteľovi z titulu nezaplatenia ceny za
časti Diela, ktoré si Veriteľ uplatnil u Dlžníka na základe vystavených Faktúr sumu vo výške 29.384,98
EUR a z titulu ďalších nákladov súvisiacich s povolením uhradiť Faktúr v splátkach, t.j. Náklady vo výške
881,55 EUR, t.j. spolu vo výške 30.266,53 EUR (ďalej len „Záväzok“ alebo „Dlh“).
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3.

UZNANIE ZÁVÄZKU

3.1.

Dlžník týmto v súlade s ust. § 323 a § 407 Obchodného zákonníka uznáva Záväzok čo do dôvodu a výšky,
ktorý ku dňu podpisu tejto Dohody predstavuje sumu vo výške 30.266,53 EUR (t.j. spolu 29.384,98 EUR
a 881,55 EUR). Veriteľ vyhlasuje, že akceptuje uznanie Záväzku Dlžníkom v zmysle tejto Dohody.

3.2.

Dlžník v zmysle § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že súhlasí s predĺžením premlčacej doby,
v ktorej sa premlčí právo Veriteľa zo Zmluvy o dielo a z tejto Dohody, na 10 rokov.

4.

DOHODA O SPLATENÍ DLHU

4.1.

Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Dlh v celom rozsahu v pravidelných mesačných splátkach vo
výške, spôsobom a za podmienok stanovených v splátkovom kalendári, ktorý ako príloha č. 1 tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody (ďalej len „Splátkový kalendár“).

4.2.

Dlh bude uhradený na účet Veriteľa uvedený v záhlaví tejto Dohody. Výška jednotlivých mesačných
splátok a termíny ich splatnosti sú uvedené Splátkovom kalendári.

4.3.

Omeškanie, čo i len čiastočné, s plnením jednej splátky Dlhu podľa tejto Dohody má za následok splatnosť
Dlhu v celom rozsahu.

5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.

Táto Dohoda sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy Účastníkov založené touto
Dohodou a v Dohode bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak by niektoré ustanovenia Dohody mali
byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Dohody, nie je tým
dotknutá platnosť ostatných ustanovení Dohody. Namiesto neplatných ustanovení Dohody sa použijú
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Dohody.

5.2.

Predmet tejto Dohody bol schválený na 3. plenárnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Veľké
Dvorníky konanom dňa 29.04.2019 ako bod č. 8.

5.3.

Dohoda sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každý Účastník obdrží po jej podpise jeden (1)
rovnopis. Túto Dohodu možno meniť alebo dopĺňať iba písomne na základe dohody Účastníkov formou
očíslovaných dodatkov, v opačnom prípade sú zmeny tejto Dohody neplatné.

5.4.

Ostatné časti Zmluvy o dielo touto Dohodou nedotknuté zostávajú zachované v pôvodnom znení.

5.5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je jej príloha č. 1 – Splátkový kalendár.

5.6.

Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma Účastníkmi a účinná dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Dlžníka, a to v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.7.

Účastníci vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
dostatočným spôsobom vyjadrujú vôľu Účastníkov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Veľkých Dvorníkoch dňa 09.07.2019

V Bratislave dňa 10.07.2019

za Dlžníka:

za Veriteľa:

_______________________________
Obec Veľké Dvorníky
PhDr. Ján Ürögi, starosta obce

_______________________________
STRABAG s.r.o.
Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti Západ
na základe plnej moci STRABAG s.r.o.

_______________________________
STRABAG s.r.o.
František Mikóczi, ekonóm oblasti Západ
na základe plnej moci STRABAG s.r.o
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