
DOHODA
o splátkovom kalendári 

č. 2/2017/Dzn
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca : 
IČO:

Mesto Fiľakovo
Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta
316 075

a
(ďalej len „ veriteľ“)

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca : 
IČO:
DIČ:

M-MARKET AGRO, s.r.o.
Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec 
Ing. Marián Chylik -  finančný riaditeľ 
36640239 
2022049073

(ďalej len „dlžník“)

sa dohodli na uzavretí tejto dohody o splátkovom kalendári 
(ďalej len „dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare):

v
Ciánok I.

Východiská pre uzavretie dohody

1. Mesto Fiľakovo vyrubilo Rozhodnutím č. 1027700117 zo dňa 22.03.2017 spoločnosti 
M-MARKET AGRO s.r.o. daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v celkovej výške 3.516,01 
EUR, pričom splatnosť 1. splátky dane v sume 1.758,01 EUR uplynula 06.04.2017 
a splatnosť 2. splátky dane v sume 1.758,00 EUR je do 31.10.2017.

2. Spoločnosť M-MARKET AGRO, s.r.o požiadala správcu dane listom zo dňa 
13.07.2017 o uzatvorenie splátkového kalendára, nakoľko spoločnosť vykonáva 
poľnohospodársku činnosť a podstatnú časť tržieb realizuje v jesennom období 
a dotácie čerpá na konci roka.

Článok II.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je dohoda zmluvných strán o čase a spôsobe zaplatenia dane 
z nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. I, bode 1 tejto dohody, spôsobom uvedeným v čl. 
III, ods. 2 a 3 tejto dohody.

Článok III. 
Dohoda

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi pohľadávku, ktorú má dlžník 
voči veriteľovi, uvedenú v bode 1 Článku I. tejto dohody, v čase a spôsobom 
uvedenom v tohto článku.



2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v sume 
3.516,01 EUR formou mesačných splátok, a to bezhotovostným bankovým prevodom 
na účet veriteľa s vyznačením variabilného symbolu podľa rozhodnutia nasledovne:
1. splátku v sume 550,00 EUR so splatnosťou do 31.07.2017
2. splátku v sume 550,00 EUR so splatnosťou do 31.08.2017
3. splátku v sume 550,00 EUR so splatnosťou do 30.09.2017
4. splátku v sume 550,00 EUR so splatnosťou do 31.10.2017
5. splátku v sume 550,00 EUR so splatnosťou do 30.11.2017 a
6. splátku v sume 766,01 EUR so splatnosťou do 31.12.2017.

3. Splátka sa považuje za uhradenú až pripísaním na účet veriteľa.

4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak sa dlžník dostane do omeškania 
s úhradou čo i len jednej splátky podľa ods. 2 tohto Článku dohody, stane sa splatným 
celý jeho dlh, pričom sa dlžník zaväzuje tento splatný dlh bez akéhokoľvek odkladu 
zaplatiť veriteľovi. Dlžník podpisom tejto dohody prehlasuje, že si je vedomý, že 
v dôsledku omeškania s úhradou čo i len jednej mesačnej splátky sa stáva splatným 
celý dlh a veriteľ je oprávnený podať voči dlžníkovi návrh na vykonanie exekúcie.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Túto dohodu je možné meniť len na základe obojstrannej dohody zmluvných strán, 
a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto dohode.

3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy sú určené 
pre veriteľa a 2 pre dlžníka.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, 
dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu podpisujú.

Vo Fiľakove, dňa 17.07.2017 V Lučenci, dňa.

Mesto Fiľakovo 
Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta 
( veriteľ)

M-MARKET/AGRO, s.r.o. 
Ing. Marian Chýlik 
finančný/riaditeľ 

( dlžník)


