DODATOK K ZMLUVE O DIELO
č. 02122008
DOHODA O VYROVNANÍ FORMOU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA

č. 4
I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Dlžník:
IČO:
Zastúpená:
1.2. Veriteľ:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Obec Matejovce nad Hornádom
053 21 Matejovce nad Hornádom 97
00329363
Terézia Kočišová, starostka obce
MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom 96
36187232
SK 2020033554
Henrich Hadušovský, konateľ

Čl. 1
1.1 Z dôvodu nezaplatenia celej kúpnej ceny Zmluvy o dielo č. 02122008 v zmluvnom termíne,
veriteľ vyzval dlžníka, aby uhradil nesplatenú čiastku 31 488,48 EUR z faktúry č. 06112010 zo dňa
8.11.2010 a dohodnutý úrok z omeškania 2 611,52 EUR.
Čl. 2
2.1 Strany sa dohodli na úhrade zostávajúcej čiastky uvedenej v Čl. 1 tohto dodatku formou
splátkového kalendára.
2.2 Dlžník sa zaväzuje veriteľovi, že zaplatí svoj dlh, a to 34 100,00 EUR (slovom
Tridsaťštyritisícsto EUR) formou mesačných splátok vo výške 550,00 EUR v prospech účtu
určeného veriteľom  č. účtu: 2627841347/1100.
2.3 Dlžník sa zaväzuje zaplatiť splátku vždy do 25. dňa kalendárneho mesiaca, a to po dobu 62
mesiacov: Prvú mesačnú splátku sa dlžník zaväzuje uhradiť veriteľovi najneskôr do 25.07.2013.
Splátkový kalendár tvorí súčasť tohto dodatku (príloha č. 1).
2.4 Za dátum úhrady splátky sa považuje deň pripísania čiastky na účet veriteľa.
2.5 V prípade, že dlžník nebude môcť uhradiť splátku v určený termín, okamžite to písomnou
formou nahlási veriteľovi a bude stanovený nový termín splátky, tým sa nemenia ostatné termíny
splátok. Dlžník môže o nový termín splátky požiadať najviac tri krát, počas celej doby splácania.
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Čl. 3
3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že po uhradení dlhu v Čl. 2, nebude mať dlžník voči veriteľovi žiadne
povinnosti a veriteľ sa nebude domáhať žiadnych iných práv.
3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a celkom jej porozumeli a to potvrdzujú
svojimi podpismi. Svojimi podpismi potvrdzujú tiež to, že zmluvy podpísali dobrovoľne, bez
akéhokoľvek nátlaku a na základe slobodnej vôle.
3.3 Pokiaľ by akýmkoľvek spôsobom dlžník neplnil povinnosti voči veriteľovi, tak veriteľ sa svojho
práva môže domáhať súdnou cestou.
3.4 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3.5 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre obidve zmluvné strany po jednom
vyhotovení.
3.6 Ostatné dojednania uvedené v pôvodnej zmluve o dielo a dodatkoch ostávajú v platnosti, pokiaľ
neboli obsahom tohto dodatku zmenené.

V Matejovciach nad Hornádom, dňa: 27.05.2013
Dlžník:

Veriteľ:
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