
Dohoda o splátkovom kalendári 

 

Účastníci dohody: 

 

Veriteľ:   CEELABS, s.r.o. 

Lomonosovova 20, 040 01  Košice 

IČO: 47350164 

DIČ: 2023833053 

IČ DPH: SK2023833053 

Firma je  zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka:    

33033/V 

V zastúpení: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD. – konateľ 

(ďalej len „veriteľ“) 

 

a 

 

Dlžník:   Košická Futbalová Aréna a.s. 

Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

IČO: 47845660 

DIČ: 2024132704 

IČ DPH: SK2024132704 

Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka: 1636/V 

V zastúpení: Ing. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

 Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 

(ďalej len „dlžník“)  

 

sa dohodli na uzavretí tejto 

Dohody o splátkovom kalendári  

(ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení, za nasledovných podmienok:  

 

Článok I. 

Predmet dohody 

      Na základe žiadosti dlžníka uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. § 565 

Občianskeho zákonníka dohodu o splátkach dlžnej sumy 28 224,-  € (slovom: 

dvadsaťosemtisícdvestodvadsaťštyri Eur), ktorá vznikla na základe vystavenej faktúry č. 

1020210059 za Merací set MeriTO – inštalácia, konfigurácia, oživenie a revízia.  

 



 

Článok II. 

Spôsob splácania 

Dlžník sa  zaväzuje zaplatiť veriteľovi dlžnú sumu vo výške 28 244,-  € (slovom: 

dvadsaťosemtisícdvestodvadsaťštyri Eur) v splátkach, a to tak, že bude splácať v 4 platbách 

(splátkach) nasledovne: 

č.     Dátum    Splátka 

1.    15.02.2022   15 408,- € 

3.    31.03.2022     9 408,- € 

4.    31.05.2022     3 408,- € 

 

Pri nedodržaní dohodnutej výšky splátky a dohodnutého termínu splátky sa stáva 

splatnou celá dlžná suma. Dlžník je povinný vrátiť celý dlh najneskôr do splatnosti najbližšej 

budúcej splátky.  

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý účastník dohody obdrží jeden (1) 

rovnopis.  

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody. 

Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

Košice, dňa 7.02.2022      Košice, dňa 07.02.2022 

 

Veriteľ:       Dlžník: 

,,podpísané“                                                                          ,,podpísané“ 

_______________________     _______________________  

Doc. Ing. Peter Feciľak, PhD            Ing. Marcel Gibóda  

   (konateľ)       (predseda predstavenstva) 

 

                                                                                              ,,podpísané“ 

        _______________________  

                 Ing. Ján Varga 

    (člen predstavenstva) 


