1.

Dohoda
o vzájomnom započítaní pohľadávok
uzatvorená v zmysle ustanovení § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany
1. Mesto Svit
zastúpené štatutárnym zástupcom PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom mesta
IČO: 326 607
Bankové spojenie: VÚB Poprad, expozitúra Svit
Číslo účtu: 247 27 - 562/0200
Sídlo: Mestský úrad, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
(ďalej len Mesto Svit)
2. Milan Prokop
IČO: 34862761
Bankové spojenie: VÚB Poprad, expozitúra Svit
Číslo účtu: 1631641 - 562/0200
Sídlo: Štúrova 49, 059 21 Svit
(ďalej len pán Prokop)
II.
Všeobecné ustanovenia
1. Na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenej dňa 31.12.2013 eviduje Mesto Svit
voči
pánovi
Prokopovi
pohľadávku
v
celkovej
výške
4.364,55
€,
slovom
štyritisíctristošesťdesiatštyri eur a päťdesiatpäť centov. Uvedená pohľadávka vo výške 4364,55 € je
splatná do 31.1.2014.
2. Na základe Inominátnej zmluvy uzatvorenej dňa 31.12.2013 eviduje pán Prokop voči Mestu Svit
pohľadávku v celkovej výške 4.364,55 €, slovom štyritisíctristošesťdesiatštyri eur a päťdesiatpäť
centov. Uvedená pohľadávka vo výške 4364,55 € je splatná do 31.1.2014.
III.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky uvedené v článku II. bod 1. a bod 2. tejto
zmluvy započítajú podľa ustanovení § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka dňom podpísania tejto
zmluvy. Uvedeným okamihom zaniká pohľadávka Mesta Svit uvedená v článku II. bod 1. tejto
zmluvy a pohľadávka pána Prokopa uvedená v článku II. bod 2. tejto zmluvy.
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2.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Právne pomery zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak,
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vyhotovené výlučne písomne, a to formou očíslovaných
dodatkov k tejto zmluve.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2014
v zmysle § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v
znení neskorších predpisov.

Vo Svite dňa :30.12.2013

v.r.

v.r.

…..........................................

…...........................................

PaedDr. Rudolf Abrahám

Milan Prokop

primátor Mesta Svit
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