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dohoda uzavretá podl'a § 51 Občians eho zákonníka medzi: 

Zmluvné strany: 

Veriteľ: SAROUTE s.r.o. 
Mládežnícka 326 

Dlžník: 

01701 Považská Bystrica 
Zast. Ivan Hlavoň 
IČO: 31606458 
IČ DPH: SK2020439740 
Zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: 
Sro, vložka č. 11825/R 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
číslo účtu : 4008614750/7500 
(ďalej len: "verite I"') 

Mesto Trenčín 
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
Zastúpené: Mgr. Richard Rybn íček - primátorom 
IČO : 00312037 
DiČ : 2021079995 
Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko, a.s. , 
pobočka Trenčín 
č. ú. : 0600536001/5600 
Tel: 032/6504111 
Fax: 032/7432836 
(ďalej len: "d lž. ík") 

!. 
1. Verite!' a dlžník uzaveli dňa 14.05.2010 Zmluvu o dopravnom značení ad pravnom 

zariadení č . 324/2010 v znení neskorších dodatkov, predmetom ktorej bol záväzok 
verite!'a vykonávať počas účin asti tejto zmluvy pre objednávate!'a zho ovenie 
dopravného značenia a dopravných zariadení miestnych pozemných komunikácií (ciest) 
na území mesta Trenčín podl'a požiadaviek objednávateľa (ďalej len "predmetná 
zmluva"). 

2. Verite!' vystavil dlžníkovi na základe predmetnej zmluvy jednotlivých objednávok dlžn:ka 
nasledovné faktúry: 

a} faktúru č. 310074 zo dňa 9.6.2010 na sumu vo výške 1.071 € s PH. Predmetná 
faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 19.7. 2010, dátum splatnosti bol stanovený na 
24.7.201 0, 

b) faktúru č. 310115 zo dňa 12.7.2010 na sumu vo výške 46.121,07 € s DPH. 
P edmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 15.7.2010, dátum splatnosti 001 

sIanovený na 26. .2010, 
c) faktúru č. 310153 zo dňa 13.8.2010 na sumu vo výške 43. 42,30 € s DPH. 

Predmetl"á fak úra bola dlžníkovi doručená 18.8.2010, dát m splatnosti bo! 
stanovený na 27 . . 2010, 

d) faktúru č . 310184 zo dňa 13.9.2010 na sumu vo výške 7,492,24 € s DPH. Predmetná 
faktúra bola dlžníkovi doručená 16.9.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 
28.10.20', O, 



e) faktúru č. 310211 zo dňa 12.10.2010 na sumu vo výške 4.307,80 € s DPH. 
Predmetná faKtúra bola dlžní ovi doručená dňa 14.10.2010, dátum splatnosti 001 

stanovený na 26.11.2010, 
f) faktúra č. 310249 zo dňa 15.11.2010 na sumu vo výške 18. 778,20 ~ si DPH. 

Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 19.11.2010, dátum splatnosti ol 
stanovený na 30.12.2010, 

g) fakťra č. 310273 zo dňa 6.12.2010 na sumu vo výške 13.134,51 € sD H. 
Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 9.12.2010, dát msplatnosti 001 

stanovený na 20.1.2011, 
h} faktúra č. 310295 zo dňa 15.1.2011 na sumu vo výške 5.232,431.€ s DPH. Predmetná 

faktúra bola dlž íkovi doručená dňa 21.1 .2011, dátum splatnosti bol stanove Ý na 
1.3.2 11. 

3. Vzhl'adom k tomu, že dlžník do dňa uzavretia tejto dohody euhradil lehote sp,atnosj 
faktúry uvedené vode 2 tohto článk , verite!' má voči dlžníkovi pohl'adávku vo ýške 
1 :l.9. 179,55 €. 

II. 
1. lžní I'"'ernôže z dÔvoou svojej nepriaznivej finančnej situácie svoj dlh voči veritel'ovi vo 

výške '139.779.,55 € uhradiť v celku a preto požiadal veritel'a o odsúhla. enie splátkového 
fcalendára. Na záKlade uvedeného sa účastníci tejto donody dohodli na splácaní dlhL 
uvedeného v člán 'u I tejto dohody v nasledovných splátkach: 

1. splátka vo výške 46.593,20 € bude u radená do konca mesiaca au ust 2011, 
2. splátKa vo výšKe 46.593,20 € bude uhradená do ko ca mesiaca október 20',1, 
3. splátka vo výške 46.593,15 € bude uhradená do konca mesiaca decem er 201 ': . 

Dlžnít< je povinný d hodnuté splá<ky uhradiť na účet veriteľa vedený v ČSOB, a.s. , číslo 
účtu: 4008614750/ 500, VS: 201115. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu 
dlžníka. 

III. 
1. Účastníci p ehlasuj " že sa oboznámili s obsahom dohody splácaní dlhu a porozumeli 

ml.l. 
2. á o dohode. sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu o voch 

vyhotoveniach. 
3. :J:o dohodt... je možné meniť len formou písomných dodatko podpísaných opráv, ~n~ mi 

zást pcami oboch zmluvných strán , ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto 0;10 y. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zrnil vnýsh 

strán a úči nosť na obudne v ceň .. asledujúci po dni, v ktorom bude zmluva z erejnená 
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákon íka. 

V Považskej Bys~rici dn .~<? .'. 5?. .. ~ .?9.'\1 
Veri el': 

@ 

~' ~~~ ........... :!:s.r.o. 

f~~PO~dPiS anonymizovaný 

/ 1/ 
.... AROUTE, s.r.o. 

Ivan Hlavoň - konate!' 

Dlžník: 

V Trenčíne dňa ..... ............ -. -~ 

e~~~ 
podpis anonymizovaný ~ 

... .. ................. / ...... ........ ....... . 
Mgr. Richard Rybn:čet( 
primátor mesta Trenčín 


