
Veriteľ I: 

Dohoda o vzájomnom započítan í pohl'adávok 
podľa ust. § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Mesto Zlaté Moravce 
zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
sídlo: l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

a 

Veriteľ 2: 
Miloš Blaho 

Uzatvárajú nasledujúcu dohodu o započítaní pohľadávok: 

I. 

I. Veriteľ l na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 10.02.2010 eviduje voči Veriteľovi 2 
pohľadávku na nájomnom za obdobie od 01.01.2013 do 01.03.2014 vo výške 3075,44 eur. 
Uvedená pohľadávka je splatná a do dnešného dňa nebola splnená. 

2. Veriteľ l na základe postúpenia pohľadávky na základe Dohody o postúpení 
pohľadávky uzatvorenej s mestským podnikom príspevkovou organízáciou Službyt, 
Radlinského 14, Zlaté Moravce, ktorou Službyt postúpil Veriteľovi 1 svoju pohľadávku voči 
Veriteľovi 2, ktorá vznikla na nájomnom za obdobie od uzatvorenía Nájomnej zmluvy 
uvedenej v ods. 1 do 31 .12.20 12 vo výške 3.348,77 eur, eviduje voči Verite!'ovi 2 poh!'adávku 
vo výške 3.348,77 eur. Uvedená pohl'adávka je splatná a do dnešného dňa nebola splnená. 

3. Celková výška pohl'adávok Verite!'a I voči Veritel'ovi 2 pozostávajúca zo súčtu 

pohľadávok podľa ods. 1 a 2 tohto článku a ktorá nebola do dnešného dňa splatená 
predstavuje sumu 6.424,21 eura. 

II. 

Verite!' 2 má na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej s Martinom 
Solčianskym a manželkou Evou Solčianskou dňa 29.1.2010 pohľadávku voči Verite!'ovi 1 
vyplývajúcu zo Zmluvy o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu zo dňa 25.6.2001 
vo výške 10.638,69 eura. Uvedená poh!'adávka je nie splatná, pričom finančné prostriedky 
z finančnej zábezpeky sú vedené na účte , ktorý vedie Verite!' I . 

• 

• 



Ill. 

Zmluvné strany sa dohodli , že svoje vzájomné pohľadávky uvedené v čl. I a v čl. II 
tejto dohody započítajú dohodou podľa § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka dňom 
nadobudnutia účinnosti tejto dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedeným okamihom 
zaniká pohľadávka Veriteľa I uvedená v čl. l. ods. I a 2 tejto dohody a pohľadávka Veriteľa 2 
uvedená v čl. II tejto dohody sa znižuje na sumu 4214,48 eur. Súčasne je Veriteľ I 
oprávnený finančné prostriedky zo zábezpeky vedené na príslušnom bankovom účte previesť 
na vlastný účet za účelom vyrovnania dlhu Veriteľa 2 vo výške 6.424,21 eur, na čo mu 
Veriteľ 2 podpisom tejto dohody dáva súhlas. Momentom účinnosti tejto dohody dlh Veriteľa 
2 uvedený v čl. I. ods. I a 2 tejto dohody zaniká a finančná zábezpeka ako pohľadávka, ktorú 
má Veriteľa 2 voči Veriteľovi I sa znižuje na sumu 4 214,48 eur. 

IV. 

I. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Veriteľ I odbrží 2 vyhotovenia 
a Veriteľ 2 jedno vyhotovenie. 

2. Dohodu je možné meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali , jej 
ustanoveniam rozumejú a bez výhrad súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

V Zlatých Moravciach dňa .Jt~ ... 7.:q.it. 

~éSTO 

~7:'? m rgl 
Mesto Zlaté Moravce «'" ~ ~v'<t 

Ing. Peter Lednár, CSc. rl! MOV.~ 
primátor 
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