
Z M L U V A
O splátkovom kalendári

nižšie uvedené zmluvné strany

Džník; MAGMA KAMEŇ, s.r.o.
V zastúpení: Karol Benček 
Sekerešova 358 
951 95 Obyce 
IČO; 36547689
DIČ: 2020146656______
Bankové spojenie: W Hi
Č.Ú.: flM M B R ISH fl

((
r

t na strane jednej

! .

i

Veriteľ: Obec Žitavany
V zastúpení: Juraj Obert, starosta obce 

y. Športová 5
f 951 97 Žitavany
i IČO : 37869451

DIČ : 2021701528
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č.Ú.: 232084290/0900

na strane druhej

spolu uzavierajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka

t ú t o

zmluvu o splátkovom kalendári:



1. Dlžník prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy dlží veriteľovi čiastku vo výške 
7.673,- EUR.

2. Uvedená pohľadávka vznikla z daňového nedoplatku za daň z nehnuteľnosti vo 
výške 7.673,- € na základe platobného výmeru č. 696/2009 na rok 2009 a číslo 
platobného výmeru 267/2010 na rok 2010.

3. Zhora uvedený dlh voči veriteľovi dlžník uznáva čo do dôvodu a výšky a zaväzuje 
sa ho zaplatiť veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške 150,- EUR 
splatných vždy k 10 dňu každého kalendárneho mesiaca, a to počnúc mesiacom apríl 
2011.

4. Všetky platby je dlžník povinný hradiť na bankový účet Slovenskej sporiteľni, a.s. 
č. ú. 232084290/0900, variabilný symbol: IČO Magma Kameň, s.r.o..
Platba sa považuje za uhradenú okamžikom, kedy je čiastka pripísaná na účet veriteľa.

5. V prípade ak sa dlžník dostane do omeškania s úhradou dvoch dohodnutýh splátok 
po sebe a druhá dohodnutá splátka nie je zaplatená najneskoršie ani v lehote do 10 dní 
od splatnosti, dlžník stráca výhodu úhrady v splátkach a celý dlh, popr.neuhradená 
časť dlhu sa stáva splatnou k tomuto 10 dnu omeškania.

6. Ak sa dlžník dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek dohodnutej splátky viac 
ako 10 dní po lehote splatnosti podľa tejto zmluvy /čl.I.ods.l/, alebo ak sa dostane do 
omeškania s úhradou už celého dlhu viac ako 10 dní po lehote splatnosti podľa tejto 
zmluvy/čl.I.ods.5 je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň 
omeškania.

7. Dlžník nie je oprávnený bez písomného súhlasu postúpiť svoj záväzok voči 
veriteľovi na tretie osoby. Veriteľ je oprávnený tieto svoje pohľadávky z tejto zmluvy 
postúpiť tretím osobám.

8. Dlžník je oprávnený uhradiť svoj dlh voči veriteľovi i pred splatnosťou dohodnutou 
v tejto zmluve, alebo v prípade uzavreného splátkového kalendára zaplatiť splátku 
väčšiu než je dohodnuté, to ho však nezbavuje povinnosti ďalšiu splátku zaplatiť 
v plnej výške.

článok L

Článok II.

1. Všetky dojednania účastníkov ohľadom predmetu tejto zmluvy predchádzajúcimi 
podpismi sa považujú za zrušené.

2. Táto zmluva ako i práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy, alebo 
v súvislosti s ňou, sa riadia právnym poriadlcom Slovenskej republiky.

3. Učastm'ci zmluvy sa výslovne dohodli tak, že v prípade ak dlžmTc nesplní 
dobrovoľne svoje povimiosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy a veriteľ bude svoj nárok



uplatňovať súdnou cestou v súlade s § 115a O.s.p. výslovne udávajú, že vo veci 
možno rozhodnúť na základe listinných dokazov predložený účastníkmi konania 
a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia a výslovne sa 
vzdávajú práva na verejné prejednanie.

4. Táto zmluva je napísaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorého jeden originám obdrží 
dlžník a druhý originál si ponechá veriteľ.

5. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy alco i jeho zrušenie možno platne dohodnúť 
len v písomnej forme dodatkom,

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté medzi nimi 
z právnych vzťahov založených touto zmluvou, alebo v súvislosti sním, vrátane 
sporov o jeho platnosť, výklad, realizácie či zánik tejto zmluvy predložia 
k rozhodnutiu na príslušný súd a to v sídle veriteľa, alebo dlžníka.

7. Doručuje sa na adresu uvedenú v tejto zmluve, pokiaľ zmluvná strana sama 
neoznámi druhej strane adresu inú. Za doručenú zásiellcu sa považuje i odmietnutie 
písomnosti adresátom, alebo jeho neprevzatie a vrátenie naspäť odosielateľovi. Účinok 
doručenia nastáva vrátením zásielky.

8. Účastm'ci tejto zmluvy prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
túto neuzavreli v časovej tiesni alebo pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu žiadne výhrady, na znak čoho 
pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Žitavanoch, dňa 09.03.2011 V Žitavanoch, dňa 09.03.2011

@

dlžník^/
Karol Benček
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