Dohoda o úhrade dlhu
uzatvorená v zmysle ust. § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.)
medzi:
Dlžník v 1. rade:

MINIMAX s.r.o.
IČO: 15 123 812
so sídlom 925 82 Tešedíkovo 54
zapísaný v ORSR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka č.:
15461/T
bankové spojenie: 0014785/0900
IBAN: SK548965213354
v zastúpení: konateľ spoločnosti Ján Veľký
(ďalej len ako ,,Dlžník v 1. rade“)
a

Dlžník v 2. rade:

Kováč, s.r.o.
IČO: 45 255 152
so sídlom Kopčianska 21, 852 03 Bratislava
zapísaný v ORSR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka č.:
1234/B
bankové spojenie: 0025842/0900
IBAN: SK 111111111111
v zastúpení: konateľ spoločnosti Mgr. Tibor Kováč
(ďalej len ako ,,Dlžník v 2. rade“)

(Dlžník v 1. rade a Dlžník v 2. rade spolu ďalej len ako „strany dohody“)
uzatvorili dnešného dňa dohodu o úhrade dlhu (ďalej len ako ,,dohoda“) za nasledovných
podmienok:
Preambula
Dňa 06.12.2015 si Dlžník v 2. rade objednal u Dlžníka v 1. rade prepravu zásielky, č. z.
186245. Na základe objednávky mala byť nakládka tovaru vykonaná dňa 06.12.2015 o 16:00
hodine v spoločnosti POLLman, a.s., IČO: 12 111 110, so sídlom Račianska 21, 831 02
Bratislava (ďalej len ako ,,Veriteľ“) a vykládka tovaru mala byť vykonaná medzi 8:00 a 9:00
hodinou dňa 07.12.2015 u príjemcu na adrese Fastair Cargo, ul. 8 Stycznia 21, 14 – 111
Warszawa, t.j. v Poľsku (ďalej len ako ,,Príjemca“).
Dňa 07.12.2015, keď vodiči Dlžníka č. 1 dorazili do miesta vykládky u Príjemcu, pri otváraní
kartónov zamestnanci Príjemcu zistili, že v doručenom tovare chýbajú elektronické zariadenia.
Stratou uvedených elektronických zariadení vznikla škoda vo výške 4.949,00- EUR (slovom:
štyritisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur) (ďalej len ako ,,dlh“), ktorú Veriteľ pripisuje stranám
dohody.
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Článok I.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je záväzok strán dohody uhradiť dlh spôsobom uvedeným
v Článku II. tejto dohody.
Článok II.
Spôsob úhrady dlhu
1. Dlžník v 1. rade sa zaväzuje uhradiť časť dlhu vo výške 2.474,50,- EUR (slovom:
dvetisícštyristosedemdesiatštyri eur a päťdesiat centov) Dlžníkovi v 2. rade, na účet
vedený v Tatra banke, a.s., IBAN SK111111111111, a to do 15 dní odo dňa
podpísania tejto dohody oboma stranami dohody.
2. Dlžník v 2. rade sa zaväzuje uhradiť celkový dlh vo výške 4.949,- EUR (slovom:
štyritisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur) Veriteľovi, na účet vedený v VÚB banke, a.s.,
IBAN SK 555555555555, a to do 10 dní odo dňa splnenia záväzku Dlžníka v 1. rade
podľa bodu 1. Článok II. tejto dohody.
Článok III.
Ďalšie ustanovenia
1. Strany dohody prehlasujú, že v prípade, ak jedna zo strán dohody poruší povinnosť
uvedenú v bode 1. a 2. Článok II. tejto dohody, je strana dohody, ktorá túto
povinnosť porušila, zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom:
jedentisíc eur) druhej strane dohody.
2. Zároveň sa strany dohody zaväzujú prevziať na seba celú výšku dlhu, a tento vyplatiť
v plnom rozsahu Veriteľovi v prípade, že niektorá z nich poruší svoju povinnosť
v zmysle bodu 1. a 2. Článok II. tejto dohody.
Článok IV.
Vyhlásenia strán dohody
1. Strany dohody vyhlasujú, že ani jedna zo strán tejto dohody neporušila svoje zákonné
a zmluvné povinnosti pri preprave tovaru vykonávanom podľa objednávky prepravy
zásielky č. z. 186245 zo dňa 06.12.2015. Zároveň obe strany dohody prehlasujú, že
nenesú zodpovednosť za spôsobenú škodu a súvisiaci vzniknutý dlh, no vzhľadom na
uzatváranie nových obchodných záležitostí medzi stranami dohody a Veriteľom aj
v budúcnosti, sa strany dohody za účelom zmierlivého skončenia veci spoločne
dohodli, že vzniknutú škodu uhradia, a to spôsobom podľa bodu 1. a 2. Článok II.
tejto dohody.
2. Dlžník v 1. rade vyhlasuje, že dňa 13.01.2016 bolo na Okresnej prokuratúre
Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava 3, podané Oznámenie
o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.
Spis je vedený pod sp. zn. 1Pn 11/12/5412-3.
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3. Dlžník v 1. rade vyhlasuje, že dňa 08.12.2015 v záujme promptného a riadneho
vyšetrenia veci, nahlásil škodovú udalosť podľa preambuly tejto dohody, a to
v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
4. Dlžník v 2. rade vyhlasuje, že dňa 08.12.2015 v záujme promptného a riadneho
vyšetrenia veci, nahlásil škodovú udalosť podľa preambuly tejto dohody, a to
v UNION poisťovňa, a.s.
5. Obe strany dohody vyhlasujú, že v prípade, ak Poisťovňa vyplatí jednej zo strán
dohody vzniknutú škodu alebo jej časť, strana dohody, ktorej bola škoda alebo jej
časť vyplatená, je povinná bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť druhej
strane dohody a zároveň uhradiť polovicu vyplatenej sumy druhej strane dohody, a to
do 10 dní, odo dňa, kedy jej suma vyplatená Poisťovňou bola pripísaná na účet.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania dohody oboma stranami
dohody.
2. Vzťahy bližšie neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
3. Zmeny a doplnky tejto dohody sa môžu vykonať výlučne písomne formou dodatkov
schválených oboma stranami dohody.
4. Táto dohoda bola vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 exemplár je určený pre
Dlžníka v 1. rade a 1 exemplár pre Dlžníka v 2. rade.
5. Strany dohody prehlasujú, že tento právny úkon učinili slobodne, bez psychického
a fyzického nátlaku, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
6. Dohoda bola stranami dohody prečítaná a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
V ........................, dňa .................

V ........................, dňa ................

Za dlžníka v 1. rade:

Za dlžníka v 2. rade:

.........................................................
MINIMAX s.r.o.
Ján Veľký, konateľ spoločnosti

.....................................................
Kováč, s.r.o.
Mgr. Tibor Kováč, konateľ spoločnosti
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