DOHODA O ZRUŠENÍ
DOHODY O ÚHRADE SPLÁTKY
Zmluvné Strany:
Veriteľ 1:

UNISTAV, s.r.o. , Prešov
sídlo: Ku Surdoku 25, Prešov 080 01
IČO: 17 147 387, IČ DPH: SK2020518071
zapísaný v OR OS Prešov v odd. Sro, vložka č. 279/P
ban. spojenie: TATRA Banka PO, č. účtu: 2628729605/1100

v zastúpení:

Ing. František Kočiško, konateľ
(ďalej „veriteľ 1“)

Veriteľ 2:

FINCHEM, a.s.
sídlo: Štúrova 101, Svit 059 21
IČO: 31 729 118 IČ DPH: SK2020517466
zapísaná v OR OS Prešov v odd. Sa, vložka č. 286/P
bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č.ú: 0491058628/0900

v zastúpení:

Ing. Jozef Chudý, prokurista
(ďalej „veriteľ 2“)

Dlžník:

Mesto Svit
sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00 326 607

v zastúpení:

PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor
(ďalej „dlžník“)

uzavreli túto

Dohodu o zrušení dohody o úhrade splátky
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Na základe Dohody o úhrade splátky uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 23.11.2012 (ďalej
„Dohoda“) sa zmluvné strany dohodli na úhrade tretej splátky kúpnej ceny vo výške 589 308,75 EUR
v zmysle Zmluvy o prevode nehnuteľností zo dňa 30.03.2012 uzavretej medzi veriteľom 2 ako
predávajúcim a veriteľom 1 ako kupujúcim tak, že dlžník uhradí veriteľovi 2 uvedenú sumu
z prostriedkov obdržaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR.

I.
1.1. Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na zrušení Dohody v plnom rozsahu
s účinnosťou k 13.08.2013.
1.2. Veriteľ 1 sa zaväzuje najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní akejkoľvek
platby od dlžníka definovanej v Dohode poukázať túto sumu až do dosiahnutia výšky tretej

splátky kúpnej ceny v zmysle Zmluvy o prevode nehnuteľností zo dňa 30.03.2012, t.j. 589
308,75 EUR na bankový účet veriteľa 2.
II.
2.1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dnešným dňom; účinnosť Dohody
zaniká 13.08.2013, pričom žiadna zo strán nemá zo zrušenej Dohody voči ostatným stranám
žiadne nesplnené nároky.
2.2. Táto Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom vyhotovení.
2.3. Zástupcovia zmluvných strán si dohodu prečítali, jej obsah je im známy
a zrozumiteľný a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.
Vo Svite dňa 13.08.2013

.................v.r...............................

.................v.r...............................

Ing. František Kočiško
konateľ
UNISTAV, s.r.o. , Prešov

Ing. Jozef Chudý
prokurista
FINCHEM, a.s.

......................v.r..........................

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor
Mesto Svit

