DOHODA O SPLNENÍ DLHU V SPLÁTKACH

uzatvorená medzi

Dlžníkom:
Ľubomír Húbek
nar.
trvale bytom

a

Veritel‘om:
Obec Lozorno
Obecný úrad Lozorno, Hlavně 1,90055 Lozorno
iČO : 00304905
Bankové spojenie : 51(34 5600 0000 0032 0374 7001
zastúpená Mgr. Ľubošom Tvrdoňom, starostom obce

takto :

článok 1.
Úvod né ustanovenia
1.

Dňa 15.05.2019 rozhodlo Obecné zastupiteYstvo v Lozorne ( uznesenie č.38/2019), že dlžník
porušil svoju povinnosť ustanovenú v čI. 7. ods. 1. ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujrnov pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov a podra článku 9. ods. 10. písm. a) ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znenĺ neskorších predpisov bola rozhodnutím
dlžníkovi uložená pokuta vo výške 3.942,21 EUR. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa
vykonateľnosti rozhodnutia.

2.

Rozhodnutie bob dlžníkovi doručené do vlastných rúk dňa 20.05. 2019. Týmto dňom začala
plynút zákonom určená 15 dňová lehota, v ktorej proti rozhodnutiu mohol dlžník podať návrh
na preskútnanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky. Dlžník toto svoje právo

nevyužil a rozhodnutie Sa tak márnym uplynutím lehoty stalo dňa 04.06.2019 vykonateľné.
Pokutu má teda dlžnik na účet veriteYa zaplatif v lehote 30 dní, t.j. najneskčro3.07.2019.
3.

Dlžník požiadal o možnostsplnitsvoj dlh v splátkach zo sociálnych a osobných dóvodov.

4. Veriteľ žiadost dlžníka o spinenie dlhu v splátkach akceptuje za podmienok uvedených v tejto
dohode s platením dlhu v splátkach súhlasĺ a vzhľadom na to strany uzatvárajú túto dohodu.
Platné právne predpisy uzatvorenie takejto dohody umožňujú, jej uzatvorenie a podpis je
v súlade splatnými Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Lozorno vo
výlučnej kompetencli starostu obce Lozorno.

článok 2.
lJznanie dlhu
Dlžník výslovne a neodvolateľne uznáva svoju povinnost zaplatit na účet Obce Lozorno ako
veriteľa pokutu vo výške 3.948,21 EUR uloženú mu rozhodnutím Obecného zastupiteľstva
v Lozorne prijatým uznesením č.38/2019 tak ako je toto bližšie špecifikovane V čl.1. ods.1.
a nasi. tejto dohody a uznáva týmto teda svoj dlh čo do jeho výšky i jeho právneho dövodu.
článok 3.
Dohoda o splátkach

1. Veriteľ a dlžník sa na žiadost dlžníka dohodli, že dlžnik splnísvoj dlh v 12 mesačných splátkach,
pričom prvá splátka činí 329,21 EUR a každá d‘alšia splátka (druhá až dvanásta v poradí) činí
329 EUR.
2. Každá zo splátok je splatná do tretieho dňa príslušného mesiaca. Prvá splátka je pritom splatná
do tretieho dňa mesiaca august 2019. Každá ďalšia splátka je splatná v nasledujúcom
kalendárnorn mesiaci, posledná splátka je splatná v mesiaci júl 2020.
3. Dlžník je povinný plniť dlh v dohodnutých splátkach riadne a včas prevodorn na účet veriteľa
č.ú. SK34 5600 0000 0032 0374 7001. splátka sa považuje za zaplatenú dňom pripísania
príslušnej čiastky na účet veritera. V prípade zmeny bankového spojenia oznámí túto veriteľ
dlžnikovi aspoň 7 dnívopred pred splatnostou nasledujúcej splátky.

článok 4.
Ostatně ujednania

1. Strany sa dohodli, že v pripade ak dlžník nezaplatí čoi len jednu splátku riadne a včas stáva sa
dňom splatnosti takto omeškanej splátky splatný celý zvyšok dihu a dlžník stráca právo plnit
dlh v splátkach tak ako je to dohodnuté v tejto dohode.

2.

V takomto prípade zaplatí dlžník tiež spolu s dihom na účet veriteľa zmluvnú pokutu vo výške
500 FUR.

Článok 5.
Záverečné ujednania

1.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi.

2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto dohody sú platné len al< budú vyhotovené v písomnej
form e.

3.

Táto dohoda, práva a povinnosti z nej plynúce, otázky jej platnosti a všetky ostatně súvisiace
právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom SR.

4.

Táto dohoda bude zverejnená v súlade s osobitným predpisom, pričom nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnenĺ.

Účastníci vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne prečitalí, jeho obsahu pine porowmeli a že tento je
úplným a neskresleným prejavorn ich slobodne] a vážnej vůle prostej akýchkolí.‘ek omylov čo potvrdzujú
podpismi, ktoré nasledujú:
Za dlžníka :

Ľubomĺr Húbek
Za veriteľa :
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C

2019

—~

~c)

-

-

N.

/

jjJ
; C:

za Obec Lozorno
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

