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Dohoda o splátkovom kalendári 
  

Veriteľ: 

Správa majetku Sereď, s.r.o. 

Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 

zastúpená: JUDr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 

IČO: 46439 773 

DIČ: 282000 6002  

IČ DPH: SK 282000 6002  

IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 

(ďalej len ,,veriteľ“) 

a 

Dlžník: 

Podnájomník:     

Michaela Vágóová AM Tanko 

Sídlo: Pukanec, 93 505 

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Levice, č.živnost. registra 420-26746 

zastúpený: Michaela Vágóová 

IČO: 47 497 289 

DIČ: 1086346888 

IBAN: sk57 1100 000000 2938035000 

(ďalej len ,,dlžník“) 

 

(veriteľ a dlžník spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník 

dohody“) 

 

sa dohodli na tejto Dohode o splátkovom kalendári (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. §565 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení za nasledovných podmienok: 

 

 

Čl. 1 

Predmet dohody 

1. Účastníci dohody   uzatvárajú  v zmysle ust. § 565 Občianskeho zákonníka v platnom 

znení dohodu o splátkách dlžnej sumy 553,20 EUR (slovom päťstopäťdesiattri a 20/100 

eur), ktorá vznikla na základe porušenia zmluvných podmienok Zmluvy o podnájme 

uzatvorenej dňa 13.9.2017. 

2. Dlžník nezaplatil veriteľovi nasledovné faktúry: 

 

č. faktúry 

dátum 

vystavenia  

dátum 

splatnosti   suma v EUR 

      základ DPH spolu 

1020170668 10.10.2017 25.10.2017 167,25 33,45 200,70 

1020170669 10.10.2017 25.10.2017 111,50 22,30 133,80 

1020170732 13.11.2017 28.11.2017 167,25 33,45 200,70 

Spolu     446,00 89,20 553,20 
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Čl. 2 

Spôsob splácania 

1. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi dlžnú sumu vo výške 553,20 EUR (slovom 

päťstopäťdesiattri a 20/100 eur) v splátkách a to tak, že bude splácať tri mesiace po 

184,40 EUR  (slovom jedenstoosemdesiatštyri a 40/100 eur) v prospech účtu určeného 

veriteľom č.účtu:  IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 nasledujúcim spôsobom:  

1.  splátka vo výške 184,40 - EUR najneskôr do 16.2.2018, 

2. splátka vo výške 184,40 - EUR najneskôr do 16.3.2018, 

3. splátka vo výške 184,40 - EUR najneskôr do 16.4.2018. 

2.  Pri nedodržaní dohodnutej výšky splátky a dohodnutého termínu splátky sa stáva 

splatnou celá dlžná suma. Dlžník je povinný vrátiť celý dlh najneskôr do splatnosti 

najbližšej  budúcej splátky. 

  

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody a stáva sa účinnou 

nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle veriteľa. Povinnosť dohodu 

zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení.  

2. V prípade, ak bude podľa tejto dohody potrebné doručovať druhej zmluvnej strane 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 

v úvode zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, 

ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok 

vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom 

vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

3. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

účastníkov dohody formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma 

účastníkmi dohody.  

4. Účastníci dohody prehlasujú, že obsah tejto dohody sa zhoduje so súhlasnými, 

slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že dohodu neuzavreli v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. Účastníci dohody si zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

5. Táto dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, po 

jednom vyhotovení pre každého účastníka dohody. 

 

 

 

V Seredi dňa 22.1.2018 

       Správa majetku Sereď, s.r.o.                                              Michaela Vágóová AM Tanko          

JUDr. Ing. Daniela Vargová, konateľka     

  

 

 

 

    ................................................................                           ......................................................  

                  za   veriteľa                                                                      za dlžníka 


