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Dohoda o urovnaní 
uzatvorená v zmysle §585 Občianskeho zákonníka 

medzi: 

 

 

Obec Repejov 

Repejov 32 

IČO: 00323462 

DIČ: 2021173759  

(ďalej len ako „Správca  dane“ alebo „Dlžník“) 

 

                 a 

 

Martin Vaľo - VAMAR 

IČO: 32562179 

S miestom podnikania 04412 Nižný Klátov, Klátovská 131/10 

Zap. v živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie č. reg, 806-3441 

(ďalej len ako „Daňovník“ alebo „Veriteľ“) 

 

ďalej spolu aj ako „Účastníci tejto dohody“ 

 

 

I.  

 

1.Správca dane vyrubil Daňovníkovi nasledujúci predpis dane z nehnuteľností, poplatku za 

komunálny odpad a daň za psa za jednotlivé zdaňovacie obdobia: 

 

Zdaňovacie obdobie: Komunálny odpad 

a daň za psa  

Daň z nehnuteľností Zaplatené 

daňovníkom 

2009  2 818,31,-- Eur 2 818,31,-- Eur 

2010  2 818,31,-- Eur  

2011  2 818,28,-- Eur  

2012  3 043,39,-- Eur  

2013 63,-- Eur 3 043,39,-- Eur  

2014 63,-- Eur 3 043,39,-- Eur 2 812,40,-- Eur 

2015  169,68,-- Eur  

2016  169,68,-- Eur  

SPOLU 126,-- Eur 17 924,43,-- Eur 5 630,71,-- Eur 

 

Záväzok Daňovníka voči Správcovi dane za zdaňovacie obdobia rokov 2009 až 2016 tak 

predstavuje sumu 12 419,72,-- Eur po lehote splatnosti. 

 

2. Veriteľ poskytol Dlžníkovi návratnú finančnú výpomoc, a to sumu 11 143,74,-- Eur v roku 

2009 a sumu 7 176,29,-- Eur, celkovo 18 320,03 Eur s lehotou splatnosti do 31.12.2016. 

 

1. Celková dlžná suma Správcu dane/Dlžníka voči Daňovníkovi/Veriteľovi tak 

predstavuje  ku dňu podpisu tejto dohody sumu 5 900,31 Eur  (ďalej spolu len ako 

„Priznaná pohľadávka"). 
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II.  

 

1. Vzhľadom na snahu účastníkov tejto Dohody o korektné a striktné riešenie danej situácie, 

uzatvárajú Účastníci tejto dohody túto Dohodu o urovnaní za podmienok uvedených nižšie. 

 

2. Správca dane/Dlžník uhradí dlžnú sumu vo výške 5 900,31 Eur Daňovníkovi/Veriteľovi 

v dvoch splátkach nasledovne s tým, že splátka sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet 

Daňovníka/Veriteľa č. účtu vo formáte IBAN: SK05 7500 0000 0006 1304 4903, a to 

nasledovne: 

 

1. splátka vo výške 3933,54,-- Eur splatná najneskôr do 31.12.2016  

 

2. splátka vo výške 1966,77,-- Eur splatná najneskôr do 31.3.2017 

 

3. Uhradením Priznanej pohľadávky v súlade s článkom II. ods. 2 tejto Dohody, bude 

Daňovník/Veriteľ považovať všetky svoje nároky voči Správcovi dane/Dlžníkovi za uhradené 

v celom rozsahu, nebude požadovať od Správcu dane/Dlžníka žiadne ďalšie nároky a 

urovnanie bude považovať za definitívne. Obaja účastníci tejto dohody berú na vedomie, že je 

možné započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov čo do sumy, v ktorej sa kryjú, a to 

k okamihu nadobudnutia ich splatnosti. 

 

III.  

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi 

Dohody. 

 

2. Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 

prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode účastníci Dohody považujú za určité a 

zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.  Účastníci 

tejto Dohody na znak súhlasu s jej obsahom túto Dohodu podpísali. 

 

 

V Repejove, dňa 2.11.2016                                               V Repejove, dňa 2.11.2016 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................                                        ..................................................... 

 

       Obec Repejov, v zast.                            Martin Vaľo – VAMAR, v. r.  

    Peter Cipka, starosta, v. r.  

  


