DOHODA
o predčasnom splatení úveru
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zmluvné strany
Veriteľ 1:

Miroslav Matovič

Veriteľ 2:

Eva Matovičová
(ďalej spolu len ako „veritelia“)

Dlžník:

Obec Osrblie
v zastúpení Bc. Petrom Simanom, starostom obce
Stredná 230, Osrblie
IČO: 00313661
(ďalej len ako „dlžník“)

uzatvorili nasledujúcu dohodu o predčasnom splatení úveru (ďalej len „dohoda“).
I.
1. Obsahom tejto dohody je dohoda o predčasnom splatení úveru dlžníka voči veriteľom
poskytnutého na kúpu nehnuteľností vedených na LV č. 506 v k. ú. Osrblie na základe
Zmluvy o úvere (ďalej len „zmluva“) zo dňa 28.3.2013 spísanej formou notárskej
zápisnice, vrátane Dodatku č. 1/2013 k Zmluve o úvere zo dňa 01.12.2013 (ďalej len
„dodatok“), a to na celkový úver vo výške 75 000 € (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur)
s úrokovou sadzbou 3, 00 % ročne, počnúc prvým dňom splácania 20.05.2013.

II.
1. Dlžník sa zaväzuje, že zvyšnú časť doposiaľ nesplateného dlhu, ktorý ku dňu 31.12.2020
predstavuje sumu vo výške 11 730,44 € (slovom: Jedenásťtisícsedemstotridsať eur a
štyridsaťštyri centov) uhradí v dvoch splátkach na účet veriteľov IBAN: SK45 7500
0000 0040 0684 5651, nasledovným spôsobom:
Dátum splatnosti
Suma
14.01.2021
10 000 €
15.01.2021
1 730,44 €
2. Zaplatením mimoriadnych splátok, t.j. sumy uvedenej v čl. II bode 1 tejto dohody dôjde
k splateniu záväzku skôr, než bola pôvodne stanovená lehota splatnosti úveru, čím
zároveň zanikne celkový dlh vo výške 75 000 € na základe riadneho splatenia dlhu
dlžníkom.

3. Veritelia vyhlasujú, že si nenárokujú akúkoľvek sankciu alebo poplatok za predčasné
splatenie úveru formou mimoriadnych splátok.
4. Veritelia prijímajú vyhlásenie dlžníka v č. II bode 1 tejto dohody a s takýmto plnením
súhlasia.
III.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, že dohoda
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne
podpísali.
2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
3. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V Osrblí 31.12.2020

Bc. Peter Siman, starosta obce
.....................................................
Dlžník

Miroslav Matovič
........................................................
Veriteľ 1

Eva Matovičová
........................................................
Veriteľ 2

