
MESTO TREBISOV
M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov

DOHODA O PLNENÍ V SPLÁTKACH 
č.j. 6196/2020/1-ERa

Veriteľ: MESTO TREBIŠOV
sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
IČO: 00 331 996  ̂
peňažný ústav: VÚB, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej len „veriteľ“)

Dlžník: FOXCORP s.r.o.
sídlo: Slovenská 255/8, Trebišov 
IČO: 36 607 258
zastúpený: Milan Toropila, konateľ 
(ďalej len „dlžník“)

Článok I.
Právny základ dlhu

1. Na základe výroku I. rozsudku Okresného súdu Trebišov, sp. zn. 9C/128/2014-121 zo dňa
04.06.2018 (ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 08.07.2019 a vykonateľnosť dňa 12.07.2019) 
je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi sumu 3.382,01 € spolu s úrokmi z omeškania vo výške
0,05 % denne zo sumy 2.163,58 € od 11.07.2012 do 30.09.2012, zo sumy 1.939,62 € od
01.10.2012 do zaplatenia, zo sumy 1.442,39 € od 06.10.2012 do zaplatenia, všetko v lehote do 
3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Dňa 03.01.2020 dlžník zaplatil istinu vo výške 3.382,01 € a trovy konania vo výške 202,50 € 
(na základe uznesenia Okresného súdu Trebišov, sp. zn. 9C/128/2014-162 zo dňa 29.07.2019) 
čím mu zostali mu k zaplateniu úroky z omeškania, ktoré predstavujú sumu:

- Faktúra č. 1001200348 za nájomné III. Q. 2012 vo výške 2.163,58 € od 11.07.2012 do 
30.09.2012, počet dní 82, úrok z omeškania vo výške 0,05 € denne zo sumy istiny, t.j. 2.163,58 
€ x 82 dní x 0,05% = 88.70 € úrok z omeškania k faktúre č. 1001200348:

- Faktúra č. 1001200348 za nájomné III. Q. 2012 vo výške zostatku istiny 1.939,62 € od
01.10.2012 do 03.01.2020, počet dní 2651, úrok z omeškania vo výške 0,05 € denne zo sumy 
zostatku istiny, t.i. 1.939,62 € x 2651 dní x 0,05% = 2.570,96 € úrok z omeškania k faktúre č. 
1001200348;

- Faktúra č. 1001200507 za nájomné IV. Q. 2012 vo výške zostatku istiny 1.442,39 € od
06.10.2012 do 03.01.2020, počet dní 2646 dní, úrok z omeškania vo výške 0,05% denne zo 
sumy zostatku istiny, t.j. 1.442,39 € x 2646 dní x 0,05% -  1.908,28 € úrok z omeškania 
k faktúre č. 1001200507.

Spolu úroky z omeškania činia sumu 4.567,94 €.
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Článok II.
Plnenie v splátkach

1. Dlžník sa zaväzuje dlh voči veriteľovi uvedený v Článku I. bode 1. tejto dohody uhradiť 
v pravidelných mesačných splátkach vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur), vždy k 30-temu 
dňu kalendárneho mesiaca na účet veriteľa uvedený v záhlaví tejto dohody (VS: 110200001, 
SS: 36607258, KS: 0308) alebo v hotovosti do pokladne a to počnúc mesiacom 01/2020. Počet 
splátok 22, posledná splátka v 11/2021 vo výške 167,94 €.

2. Ak sa dlžník dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek z dohodnutých splátok, stráca 
v súlade s ustanovením § 565 Občianskeho zákonníka výhodu ďalších splátok a celý dlh resp. 
jeho nezaplatená časť sa stáva splatnou k prvému dňu tohto omeškania.

3. Dlžník je oprávnený uhradiť jednotlivé splátky dlhu voči veriteľovi uvedené v Článku II. bod
1. aj pred termínom ich splatnosti resp. uhradiť splátku vyššiu ako je dohodnutá v tejto dohode.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Strany dohody prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu bezo zvyšku porozumeli a že 
jej obsah vyjadruje ich slobodnú, vážnu a skutočnú vôľu, že dohoda nebola uzatvorená v tiesni, 
ani za zvlášť nevýhodných podmienok.

2. Táto dohoda je uzatvorená v súlade so znením Článku 13 -Nakladanie s majetkovými právami 
bod 13.3. a 13.4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

3. Zmeny a doplnky k tejto dohode možno platne dohodnúť len v písomnej forme a so súhlasom 
strán dohody.

4. Táto dohoda je platná dňom jej podpísania stranami dohody a účinná dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovej stránke veriteľa.

5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zo strán dohody.

V Trebišove dňa V Trebišove dňa 1+7M o

PhDr. Ms
primí

Čižmár Milan Toropila
FOXCORP s.r.o.

Telefón E-mail Internet ÍCÔ
+421/56/6713 335 raganova@ trebisov.sk www.trebisov.sk 00331996 Strana 2 z 2

mailto:raganova@trebisov.sk
http://www.trebisov.sk

