
DOHODA O SPLÁCANÍ DLHU 
dohoda uzavretá podl'a §51 Občianskeho zákonníka medzi : 

Zmluvné strany: . 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., skr. názov TVS, a.s. 
sídlo : 911 01 Trenčín , ul.1.mája č . 11 
zastúpená: Ing. Denisa Beníčková- generálna riaditel'ka spoločnosti 
zapísaná : Okresný súd Trenčín , Obchodný register oddiel Sa, vložka č . 1 0163/R 
IČO : 363 064 1 O, IČ DPH : SK 2020176191 
bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Trenčín 
č. účtu: 27-2002202/0200 
(ďalej iba "veritel"') 

a 

Mesto Trenčín 
sídlo: Mierové nám. č.2 
zastúpená: Mgr. Richard Rybníček- primátor mesta 
IČO: 00312037, IČ DPH: SK2021079995 
bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 
č . účtu: 0600536001/5600 

(ďalej iba "dlžník") 

Čl. l 
1. Veritel' a dlžník uzavreli dňa 1.7.201 O Zmluvu o poskytovaní vodohospodárskych služieb, 

na základe ktorej veritel' vystavil dlžníkovi faktúru č . č . 13709121 O vo výške 5.950,00 € 
(slovom päťtisícdeväťstopäťdesiat eur) . Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 
28.12.201 O, dátum splatnosti bol stanovený na 1 0.1.2011. 

2. Vzhl'adom k tomu, že dlžník do dňa uzavretia tejto dohody neuhradil v lehote splatnosti 
faktúru uvedenú v bode 1 tohto článku , veritel' má voči dlžníkovi dohody pohl'adávku vo 
výške 5.950,00€ (slovom päťtisícdeväťstopäťdesiat eur) . 

Čl. ll . 
1. Dlžník nemôže z dôvodu svojej nepriaznivej finančnej situácie svoj dlh voči veritel'ovi vo 

výške 5.950,00€ (slovom päťtisícdeväťstopäťdesiat EUR) uhradiť v celku a preto 
požiadal veritel'a o odsúhlasenie splátkového kalendára. Na základe uvedeného sa 
účastníci tejto dohody dohodli na splácaní dlhu uvedeného v článku l. tejto dohody 
v nasledovných splátkach: 

1. splátka vo výške 1.190,00 € k 25.08.2011 
2. splátka vo výške 1.190,00 € k 25.09.2011 
3. splátka vo výške 1.190,00 € k25.10.2011 
4. splátka vo výške 1.190,00€ k25.11 .2011 
5. splátka vo výške 1.1 90,00€ k 25.12.2011 

2. Dlžník je povinný dohodnuté splátky uhradiť na účet veritel'a vedený v VÚB a.s. pobočka 
Trenčín , číslo účtu : 27-2002202/0200. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu 



dlžníka. V rámci úhrad jednotlivých splátok je dlžník povinný uvádzať ako variabilný 
symbol: číslo faktúry 137091210. 

Čl. 111 
1. Účastníci prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom dohody o splácaní dlhu a porozumeli 

mu. 
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch 

vyhotoveniach. 
3. Túto dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto dohody. 
4 . Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni , v ktorom bude zmluva zverejnená 
v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka . 

V Trenčíne , dňa .. .. ?~:.~· .. ~-!1 

Verite l': 

podpis anonym izovan)' 

................. -.-....... .... .. .,. ... .. ..... ·-
Ing . Denisa Beníčková 

generálna riaditel'ka spoločnosti 

V Trenčíne , dňa ... W : .9.~. : . ~.'Yl 

Dlžník: 

podpis anonvmizovan·j 

· ·· ··· · ···· · ···· ~ · ·· r ····················· · 

Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta Trenčín 


