
Uznanie dlhu dlžníkom v zmysle§ 558 Občianskeho zákonníka 
Dohoda o splnení dlhu v splátkach 

uzavreté medzi účastníkmi: 

Veriteľ: Mesto Zlaté Moravce 

Dlžník: 

zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
so sídlom l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: OO 308 676 
bankové spojenie: VUB Nitra, č. účtu: 33422162/0200 
(ďalej len veriteľ) 

a 

Lukáš Drozdík 

(ďalej len dlžník) 

l. 
Predmet dohody 

Touto zmluvou sa dlž1úk zaväzuje splácať veriteľovi dlh v sp látkach vo výške a za 
podmienok stanovených touto zmluvou, ktorý je podrobne špecifikovaný v čl. II tej to zm luvy . 

Il. 

Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradených faktúr a to konkrétne: 

l. faktúry č. 40 l 8100804 zo dňa 03 .l 1.20 l l, splatnej dňa l 7 .l 1.201 l v sume 286,67 € 
a to za spotrebu tepelnej energie za ITL štvrťrok 2011. K tejto faktúre bo l vystavený 
dobropis, ktor)'m bola fakturovaná suma 286,67 € znížená o 35, 12 € dila 09.02.20 12. 
Zostatok neuhradenej sumy z tejto faktúry predstavuje sumu 251,55 spolu s úrokom 
z omeškania vo výške 9,25% ročne od 18.11.2011 do dňa 25.06.2013 , čo predstavuje 
spolu aj s prepočítaným úrokom z omeškania dlžnú sumu vo výške 287,89 € 

2. faktúry č. 401510081 O zo dňa 03.11.20 ll, splatnej dňa 17.11.20 11 v sume 98,64 € a to 
za spotrebu pitnej vody za III. štvrťrok 20 ll, spolu s úrokom z omeškania vo výške 
9,25% ročne od 18.11.20 ll do dňa 25.06.2013, čo predstavuje spolu aj s prepoč ítaným 

úrokom z omeškania dlžnú sumu vo výške 112,12 € 



3. faktúry č. 4012100813 zo dňa 03.11.2011, splatnej dňa 17.11.2011 v sume 32,01 € a to 
za zálohu za spotrebu elektrickej energie za III. štvrťrok 20 l 1, spolu s úrokom 
z omeškania vo výške 9,25% ročne od 18.11.2011 do dňa 25.06.2013, čo predstavuje 
spolu aj s prepočítaným úrokom z omeškania dlžnú sumu vo výške 37,15 € 

a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohl'adávky v zmysle § 2 
nariadenia vlády SR č. 21 /2013 Z.z. vo výške 40 €. 

Celková suma veriteľovej pohľadávky tak predstavuje sumu vo výške 477,16 €. 

III. 
Uznanie dlhu 

l. Podpisom uznania dlhu a dohody o splnení dlhu v splátkach v zmysle § 558 
Občianskeho zákonníka sa dlžník zaviazal zaplatiť svoj dlh voči veritel'ovi v celkovej 
sume vo výške 477,16 €. 

2. Uvedenú sumu sa zaväzuje uhradiť v súlade s touto zmluvou na základe splátkového 
kalendára dohodnutého v tejto zmluve. 

3. Dlžník uznáva uvedený dlh, podrobne špecifikovaný v čl. ll. tejto zmluvy, slobodne 
a vážne čo do dôvodu a výšky v celom rozsahu. 

IV. 
Výška a podmienky splácania dlhu 

l. Verite!' a dlžník sa dohodli, že dlžník uhradí svoj dlh podľa čl. III tejto zmluvy 
v dvanástich splátkach nasledovne: 

do 25.07.2013 sumu 40 € 
do 25.08.2013 sumu 40 € 
do 25 .09.2013 sumu 40 € 
do 25.10.2013 sumu 40 € 
do 25.11.2013 sumu40 € 
do 25.12.2013 sumu 40 € 
do 25.01.2014 sumu 40 € 
do 25.02.2014 sumu 40 € 
do 25.03 .2014 sumu 40 € 
do 25.04.2014 sumu 40 € 
do 25 .05.2014 sumu 40 € 
do 25.06.2014 sumu37,16 € 

2. Dlžník sa zaväzuje uhrádzať splátky podl'a tejto zmluvy bankovým prevodom na 
účet veritel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 



V. 
Osobitné ustanovenia 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nesplnení niektorej splátky nastane zročnosť ce lej 
pohľadávky alebo jej nezaplatenej časti a veritel'ovi vzniká právo u pl atňovať voč i 

dlžníkovi celú pohľadávku alebo jej nezaplatenú časť v prípade, keď dlžník nedodrží 
túto zmluvu včasným plnením dohodnutých splátok. 

2. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že v prípade nedodržania splatnosti splátok podľa č l. IV. 
tejto zmluvy sa dlžník zaväzuje zaplatiť veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 E. 

3. Verite!' a dlžník sa dohodli, že pohľadávka vyplývaj úca z tejto zmluvy, vrátane 
všetkých záväzkov dlžníka s t'íou súvisiacich, bude zabezpečená dlžníkom 
vystavenou, vlastnoručne podpísanou a datovanou blankozmenkou vystave nou na 
rad a bez protestu na veriteľa. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkm i . 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy j ej p reč ítaním oboznámil i, 
jej obsahu porozumeli, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, že nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podm ienok a na znak súh lasu j u 
vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
veriteľ a jedno vyhotovenie dlžník. 

V Zlatých Moravciach dňa 08. jú la 2013 


