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Dohoda o splátkovom kalendári
uzatvorená v zmysle ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Článok I.
Zmluvné strany
1.

Mesto Svit, zastúpené primátorom mesta PaedDr. Rudolfom Abrahámom
IČO: 00326 607
DIČ: 202 121 2754
Bankové spojenie: VÚB Poprad a. s., exp. Svit
Číslo účtu: 247 27 – 562/0200
Adresa: Mestský úrad, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

2. obchodné meno : Štrkopiesky Batizovce s.r.o
sídlo : 059 35 Batizovce 674
IČO : 31 709 401
zastúpený : Ing. Augustín Bojňanský , konateľ
bankové spojenie : VÚB a.s pobočka Poprad
číslo účtu : 2932243 - 562/0200
Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1. Dňa 01.08.2005 bola uzatvorená Nájomná zmluva v znení jej Dodatkov medzi prenajímateľom
Mestom Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit a nájomcom Štrkopiesky Batizovce s.r.o, na
základe ktorej nájomca užíva pozemoky o výmer 11,903 ha a parc. č. 458/1 – lesný pozemok vo
výmere 10,8469 ha, parc. č. 459/1 – lesný pozemok o výmere 3.618 m2 / predtým prc. č. 2242/1/
nacháddzajúce sa v k.ú. Svit, zapísané v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1.
2. V zmysle článku V. Nájomné bod 5.2 B bolo dohodnuté , že nájomné bude uhrádzané jedenkrát
mesačne podľa množstva skutočne vyrobeného finálneho produktu za ten ktorý mesiac dozadu a to
vždy ku 21. dňu nasledujúceho mesiaca .
Článok III.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto Dohody o splátkovom kalendári (ďalej len dohoda) je dohoda zmluvných strán o
čase a spôsobe zaplatenia pohľadávky, ktorá vznikla Mestu Svit v súvislosti s omeškaním s platbou
nájomného zo strany Štrkopiesky Batizovce s.r.o.
2. Štrkopiesky Batizovce s.r.o. sa dostali do omeškania s úhradou . Dĺžna čiastka pozostávajúca z
ťažby finálneho produktu a úroku z omeškania predstavuje k 1.10. 2013 sumu 37 356,48 €.
Článok IV.
Dohoda
1. Štrkopiesky Batizovce s.r.o sa zaväzujú zaplatiť Mestu Svit sumu 37 356,48 €uvedenú v článku III.
bod 2 tejto dohody v troch mesačných splátkach : 12 114,43 € do 15.10.2013, 12 114,43 € do
31.10.2013, 13 127,62 € do 15.11.2013. Splátka sa považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na
účet Mesta Svit.
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Štrkopiesky Batizovce s.r.o nezaplatia čo i len jednu splátku v
lehote uvedenej v článku IV. bod 1 tejto dohody, stane sa okamžite splatným celý dlh a Mestu Svit
tým vznikne právo na vymáhanie dlžnej čiastky prostredníctvom súdu. Zároveň Štrkopiesky
Batizovce s.r.o podpisom tejto dohody vyhlasujú, že sú si vedomé, že v dôsledku omeškania s
úhradou čo i len jednej mesačnej splátky v lehote uvedenej v článku IV. bod 1 tejto dohody, sa stáva
splatným celý dlh a pre tento prípad sa Štrkopiesky Batizovce s.r.o zaväzujú tento splatný dlh
zaplatiť Mestu Svit bez akéhokoľvek odkladu.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a §
5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Túto dohodu je možné meniť len na základe obojstrannej dohody zmluvných strán, a to vo forme
písomných a očíslovaných dodatkov k tejto dohode.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva rovnopisy.
4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, dohodu si
prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu podpísali.

Vo Svite dňa :1.10.2013

v.z.
….......................................
Mesto Svit
zastúpené primátorom mesta
PaedDr. Rudolfom Abrahámom

v.z.
…..........................................
Štrkopiesky Batizovce s.r.o
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