
Príloha č. 1 k Schválenie dohody o splatení dlhu

V Spišských Vlachoch 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu:

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Schválenie dohody o splatení dlhu

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I.   Dôvodová správa

II.  Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Spracoval: JUDr. Marián Rušin, PhD.

Zodpovedá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Predkladá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik



Príloha č. 2 k Schválenie dohody o splatení dlhu

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Ide o dohodu o splatení dlhu Mareka Lörinca, bytom: 9. Mája 1060/15, 053 61
Spišské Vlachy v zmysle rozsudku zo dňa 27.11.2015 vydanom na Okresnom súde
Spišská Nová Ves , sp. zn. 5T 130 /2015-351, ktorým zaviazal dlžníka uhradiť
veriteľovi spôsobenú škodu vo výške 25.0234,82,-EUR, a to celkom v 12
pravidelných mesačných , pričom prvých 11 splátok je vo výške 2.086,23,-EUR a
posledná 12. splátka je vo výške 2.086,29,-EUR.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: predpokladaný prinos 25.0234,82,-EUR

D) Dopad na personálne náklady:nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:
dohodu o splatení dlhu Mareka Lörinca, bytom: 9. Mája 1060/15, 053 61  Spišské Vlachy
v zmysle rozsudku zo dňa 27.11.2015 vydanom na Okresnom súde Spišská Nová Ves , sp.
zn. 5T 130 /2015-351, ktorým zaviazal dlžníka uhradiť veriteľovi spôsobenú škodu vo
výške 25.0234,82,-EUR, a to celkom v 12 pravidelných mesačných , pričom prvých 11
splátok je vo výške 2.086,23,-EUR a posledná 12. splátka je vo výške 2.086,29,-EUR.
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Dohoda o splátkach

Zmluvné strany:

Mesto Spišské Vlachy
Sídlo: SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy
IČO: 00 32 96 57
Zast.: Ľubomír Fifík- primátor

(ďalej ako „veriteľ“)

a

Marek Lörinc
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej ako „dlžník“)

uzavreli medzi sebou túto dohodu o splátkach (ďalej ako „dohoda“):

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Dňa 27.11.2015 vydal Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudok, sp. zn. 5T 130/2015 –
351 (ďalej ako „rozsudok“), ktorým zaviazal dlžníka uhradiť veriteľovi spôsobenú
škodu vo výške 25.034,82,- EUR.

Článok  II.
Predmet dohody

2.1. Veriteľ sa zaväzuje zdržať sa výkonu exekučného práva na pohľadávku vo výške
25.034,82,- EUR alebo jej časti, ktorá pohľadávka je označená v bode 1.1. článku I.
tejto zmluvy, v prípade, ak dlžník bude plniť splátky podľa článku III. tejto dohody
riadne a včas.

2.2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že uzavretím tejto dohody nedochádza k zániku
exekučného titulu, ktorým je rozsudok, ani k zmene obsahu záväzku podľa článku I.
tejto zmluvy.
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Článok  III.
Dohoda o splátkach

3.1. Dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi dlh, podľa článku I. tejto dohody, vo výške
25.034,82,- EUR, a to v 12 pravidelných mesačných splátkach, pričom prvých 11
splátok je vo výške 2.086,23,- EUR a posledná 12. splátka je vo výške 2.086,29,-
EUR.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník je povinný platiť splátky vždy do konca
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa splátka platí, a to na účet veriteľa č: IBAN: SK64
5600 0000 0034 4002 1001, počnúc mesiacom nasledujúcim po účinnosti tejto
dohody.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník je oprávnený zaplatiť svoj dlh podľa článku I.
tejto zmluvy aj pred splatnosťou splátok podľa bodu 3.1. a 3.2. tohto článku dohody.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením čo i len jednej
splátky riadne a včas, sa táto dohoda zrušuje.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Táto dohoda  je  vyhotovená  v dvoch  vyhotoveniach,  z ktorých  každý z účastníkov
obdržal jedno vyhotovenie.

4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
veriteľa. Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto dohody je jej schválenie mestským
zastupiteľstvom veriteľa. V prípade, ak nedôjde ku schváleniu tejto dohody mestským
zastupiteľstvom veriteľa do 90 dní odo dňa je uzavretia, táto dohoda sa zrušuje.

4.3. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že táto dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej
vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto
dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto
vlastnoručne podpisujú.

V Spišských Vlachoch, dňa.................... V Spišských Vlachoch, dňa....................

Veriteľ: Dlžník:

............................................ ............................................
Mesto Spišské Vlachy Marek Lörinc
Ľubomír Fifík - primátor


