Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade v splátkach
uzatvorená podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:
1. obchodné meno:
miesto podnikania:
IČO:
zapísaná:
bankové spojenie:
číslo účtu/kód banky:

Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211
v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 4532/S
Tatra banka, pobočka Rimavská Sobota
2625170826/1100
ďalej len „Brantner Gemer s.r.o.“

a
2. názov obce:
IČO:
Sídlo/adresa:
zastúpená:

Husiná
00318817
Husiná 157, 985 42 Veľké Dravce
Peter Fazekaš, starosta obce
ďalej len „Dlžník“
takto:
Článok I
Skutkový stav

1. Brantner Gemer s.r.o. eviduje voči Dlžníkovi pohľadávky vzniknuté z jeho podnikania titulom:
a) neuhradenia nižšie uvedených faktúr vo výške 12084,74 EUR s DPH:
Číslo faktúry

Dátum splatnosti

Fakturovaná suma
EUR s DPH

1062101933
1062102279
1062102637
1062102987
1062103343
1062103698
1062104057
1562200188
1562200187
1562200534
1562200533

28.7.2021
26.8.2021
28.9.2021
28.10.2021
29.11.2021
29.12.2021
28.1.2022
1.3.2022
1.3.2022
25.3.2022
25.3.2022

1238,59
1883,26
1251,2
1565,88
1765,25
1364,61
744,27
68,4
572,09
68,4
1562,79

b) náhrady trov právneho zastúpenia vo výške 717,05 EUR s DPH v zmysle vyhlášky MS SR č.
655/2004 Z.z. (2 úkony právnej pomoci vo výške á 287,14 EUR bez DPH – 1. prevzatie a príprava
zastúpenia vrátane prvej porady s klientom – 2. dohoda o uznaní dlhu a 2x režijný paušál vo výške á
11,63 EUR);
c) zákonných úrokov z omeškania a to až do úplného zaplatenia istiny - písm. a) tohto odseku.
Článok II
Uznanie dlhu a dohoda o jeho úhrada v splátkach
1. Dlžník podpisom tejto dohody v zmysle ust. § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
potvrdzuje, že v celom rozsahu a bez námietok uznáva svoj peňažný záväzok spolu s príslušenstvom
voči spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. špecifikovaný v Článku I ods. 1 tejto dohody.
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2. Dlžník a spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. sa dohodli, že Dlžník uhradí spoločnosti Brantner Gemer
s.r.o. celý svoj peňažný záväzok voči nemu špecifikovaný v Článku I ods. 1 dlh špecifikovaný Článku I
ods. 1. písm. a) tejto dohody v mesačných splátkach (25x), pričom 24 splátok (1. až 24tá splátka) je
dohodnutých vo výške 500 EUR/mesačne a posledná splátka (25ta) je dohodnutá vo výške 84,74
EUR. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť jednotlivé splátky bankovým prevodom na účet spoločnosti
Brantner Gemer s.r.o. (uvedený v záhlaví tejto dohody) a to tak, že Dlžník uhradí prvú splátku do 3
dní od účinnosti tejto dohody a zvyšné splátky sa Dlžník zaväzuje uhradiť spoločnosti Brantner
Gemer s.r.o najneskôr do 15teho dňa toho ktorého mesiaca, za ktorý sa platí splátka a to až do
úplného zaplatenia svojho dlhu špecifikovaného v Článku I ods. 1. písm. a) tejto dohody.
3. Splátka, či jej časť, sa považuje na základe účastníkov dohody za uhradenú dňom jej pripísania na účet
spoločnosti Brantner Gemer s.r.o..
4. V prípade, že Dlžník riadne a včas neuhradí ktorúkoľvek zo splátok špecifikovaných v tomto článku,
automaticky sa stáva splatným celý nesplatený dlh špecifikovaný v Článku I ods. 1 tejto dohody, (t.j.
Dlžník bude povinný uhradiť okamžite celý dlh spoločnosti Brantner Gemer s.r.o pozostávajúci z
nezaplatenej časti faktúr + z úrokov z omeškania ku dňu splatnosti dlhu + z náhrady trov právneho
zastúpenia).
5. Ak bude Dlžník v omeškaní so zaplatením splátky alebo budúcej faktúry a celý nesplatený dlh sa stane
splatným v zmysle ods. 4 tohto článku, je Dlžník povinný zaplatiť spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celej dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa, kedy sa stal dlh
v zmysle ods. 4 tohto článku splatný a to až do doby zaplatenia celého dlhu.
6. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. má popri zmluvnej pokute dohodnutej v ods. 5 tohto článku, nárok
aj na úroky z omeškania v zmysle § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a to aj za tie faktúry, ktoré boli
v čase vyhlásenia splatnosti dlhu v zmysle tejto dohody už zaplatené a to od dňa omeškania až do
zaplatenia jednotlivých častí dlhu – faktúr, špecifikovaný v Článku I ods. 1 tejto dohody.
7. Dlžník a spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. prehlasujú, že výšky všetkých dohodnutých zmluvných
pokút sú primerané, boli dojednané po rozumnom uvážení a ich výška bola určená dohodou strán
s prihliadnutím na závažnosť následkov porušenia jednotlivých povinností. Dlžník je povinný uhradiť
zmluvnú pokutu spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. na jej účet do 3 pracovných dní, od kedy ho
spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. na jej úhradu písomne vyzve.
8. Oprávnený účastník tejto dohody má právo, nie však povinnosť uplatniť si zmluvnú pokutu
dohodnutú v tejto dohode voči povinnému účastníkovi tejto dohody.
9. Dlžník a spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. sa dohodli, že spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. je
oprávnená započítať akékoľvek svoje splatné alebo nesplatné pohľadávky voči Dlžníkovi proti
splatným i nesplatným pohľadávkam Dlžníka a to bez ohľadu na skutočnosť, či vznikli podľa tejto
dohody alebo na základe iného právneho úkonu alebo právnej skutočnosti bez ďalšieho súhlasu
Dlžníka.
10. Dlžník podpisom tejto dohody súhlasí s tým, že spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. je oprávnená
postúpiť akýkoľvek záväzok – peňažný dlh Dlžníka voči spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. vzniknutý
z akéhokoľvek ich vzájomného právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu bez ďalšieho súhlasu
Dlžníka.
11. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. a Dlžník sa dohodli, že v prípade ak Dlžník zaplatí dlh
špecifikovaný Článku I ods. 1. písm. a) tejto dohody, včas, spôsobom a v lehotách (v splátkach)
dohodnutých v Článku II ods. 2 tejto dohody, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. sa vzdá svojho práva
na zaplatenie peňažnej pohľadávky zodpovedajúcej zákonným úrokom z omeškania (Článok I ods. 1.
písm. c) tejto dohody) a náhrady trov právneho zastúpenia omeškania (Článok I ods. 1. písm. b) tejto
dohody) a tieto svoje peňažné pohľadávky Dlžníkovi odpustí, pričom Dlžník s takouto dohodou o
odpustení peňažného dlhu súhlasí.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých
účastníkov, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
2. Právne vzťahy účastníkov tejto dohody založené touto dohodou, pokiaľ ich táto výslovne neupravuje,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktorý si účastníci dohody v zmysle § 262
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

Obchodného zákonníka zvolili ako predpis, ktorým sa budú riadiť ich právne vzťahy vzniknuté pri
tejto dohode ako aj ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Práva a povinnosti
účastníkov tejto dohody tak výslovne upravené ako neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Účastníci dohody si dohodu riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
V prípade, ak je niektoré ustanovenie dohody, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné,
neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť,
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej
viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého
vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzatvorená,
rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo
nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú
ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym
poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými partnermi a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení, pričom Dlžník sa zaväzuje bezodkladne zabezpečiť zverejnenie tejto
dohody v zmysle Občianskeho zákonníka.
Dohodu je možné meniť alebo zrušovať len písomne.
Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení.
Účastníci dohody sú si navzájom povinní bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny, ktoré sú pre túto
dohodu rozhodujúce. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto
spôsobenú. Účastníci dohody doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je jej
zmena oznámená druhej strane. V prípade, ak sa riadne doručovanú zásielku nepodarí doručiť,
považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom od odoslania zásielky.

V ......................................, dňa ................2022.

....................................................
Brantner Gemer s.r.o.
Ing. Ladislav Šalamon, konateľ

.....................................................
Brantner Gemer s.r.o.
pavol Törköly, prokurista

V Husinej, dňa ...................2022.

Dlžník
Obec Husiná
Peter Fazekaš, starosta obce:

___________________________
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