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Veriteľ: 

Dlžník: 

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

uzavreté medzi účastníkmi: 

Mesto Zlaté Moravce 
Zastúpené Ing. Petrom Lednárorn. CSc.. primátorom mesta 
So sídlom: 1. má.ia 2. 953 O 1 Zlaté Moravce 
J('O: 00308676 
Bankové spojenie: VľJB Nitra. č. účtu: 3342216210200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 3342 2162 

GASTROOSKO, s.r.o. 
Hviezdoslavova 1799í32. 953 O 1 Zlaté Moravce 
IČ'O: 45 956 758 
V zastúpení: Jozefom Horvátom. konateľom 

Ručiteľ: Jozef Horváth 

uzat,·ára túto Dohodu 

1. 
Predmet dohody 

J. Touto dohodou sa dlžník zaväzuje splácať veriteľovi dlh v splátkach vo v)'ške a za 
podmienok stanovených touto dohodou. ktor) mu vznikol nezaplatením faktúr č. 

4016200599. 4019200635. 4010200702, 4013200741. 4012300008. 4011300041. 
4018300109. 4013300159. 4017300207. 4013300230. 4017300252 a 4011400226 
vystavený'Ch veriteľom v zmysle Zmluvy o nájme nebytov):ch priestorov č. 2/2012 zo 
dňa 20.7.2012 a dodatkov k Zmluve za nájomné a spotrebu energií v budove SOV. 
Duklianska 28. Zlaté Moravce za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 08 . 2013. 

' Ku dňu podpisu tejto dohody eviduje veriteľ pohľadávku za neuhradené faktúry 
špecifikované,. článku !. ods. 1 tejto dohody rn vý·ške 1 059,64 eur. 

II. 
l lznanie dlhu 

J. V súlade s ustanovením ~ 558 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení dlžník slobodne a vážne uznáva svoj dlh vo výške 1 059.64 eur (slovom 
jedentisícpäťdesiatdeväť 64/100 eur) čo do dôvodu a čo do výšky podľa tejto zmluvy 
a zároveň vyhlasuje. že nepopiera dôrnd ani výšku tohto dlhu. 

2. l !vedenú sumu sa zaväzuje uhradiť na základe splátkového kalendára uvedeného 
' tejto dohode. 



III. 
Výška a podmienky splácania dlhu 

1. Dlžník sa zaväzuje dlh zaplatiť v štyroch mesačných splátkach do 20. dňa 

príslušného mesiaca nasledovne: 
265.00 EUR do 20. 09. 2014 
265 .00 EUR do 20. 1 O. 2014 
265.00 FUR do 20. 11. 2014 
264.64 EUR do 20. 12. 2014. 

7 Dlžník sa zaväzuje uhrúdzať splátky podľa tejto dohody bankovým prevodom na účet 
veriteľa č. 33422162/0200 alebo v hotovosti do pokladnice Mestského úradu, 
variabiln) symbol: číslo príslušnej faktúry. 

3. Veriteľ a dlžník sa dohodli. že v prípade nedodržania splatnosti splátok podľa čl. III 
ods. 1 tejto zmluvy. sa dlžník zaväzuje zap l atiť \ eriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
300 E. 

IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zm luvné strany sa dohodli. že pri nesplnení niektorej splátky nastane zročnosť celej 
pohľadúvky alebo jej nezaplatenej časti a veriteľovi vzniká právo uplatňovať voči 

dlžníko\ i celú pohľadávku alebo jej nezaplatenú časť v prípade. keď dlžník nedodrží 
túto :zmlmu o \Časnom plnení dohodnut)ch splátok. 

2. Na zabezpečenie zaplatenia oprávnenej pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi podľa tejto 
zmluvy splatnej na účet veriteľa riadne a včas. preberá ručenie ako ručiteľ dlžníka pán 
Jozef Horvát. Hviezdoslavova 32. Zlaté Moravce podľa ustanovení § 546 
Občianskeho zákonníka č. 4011964 Zb. v platnom znení. ktor)· ako vedľajší účastník 
tejto zmluvy vyhlasuje. že beri e na seba povinnosť voči veriteľovi. že uspokojí každú 
pohľadávku veriteľa z akejkoľvek oprávnenej pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi 
podľa tejto zmluvy. ak ju neuspokojí dl žník. Za týmto účelom sa ručiteľ za záväzky 
dlžníka voči veriteľovi zaväzuje zaplatiť na účet veriteľa bez zbytočného odkladu 
každý preukázateľný· a oprávnen)1 záväzok dlžníka voči veriteľovi. ktorý nebol 
zaplatený dlžníkom riadne a včas. Ručiteľ sa zaväzuje na požiadanie veriteľa v 
každom jednotlivom prípade omeškania dlžníka so zaplatením dlhu. uzatvoriť s 
veriteľom písomnú .. Dohodu o sp latení dlhu". V prípade. že ručiteľ po zaslaní 
písomnej v)?.vy \eriteľa odmietne uzat\'oriť s veriteľom písomnú „Dohodu o splatení 
dlhu'" so splatením záväzkov najneskôr do šiestich mesiacov od dňa ich splatnosti. za 
porušenie tejto zmluvy je ručiteľ povinný zaplatiť veriteľovi v každom jednotlivom 
prípade zm luvnú pokutu vo výške 1.000.-EUR (slovom tisíc eur) . Každá zmluvná 
pokuta podľa tej to zmluvy je sp latná na základe doručenej výzvy na zaplatenie v 
lehote 7 dní od doručenia výzvy alebo náhradného doručenia v prípade neprevzatia 
zásie lky zaslanej na adresu uvedenú \' tejto zm lu ve. Ručiteľ súčasne podpisom tejto 
dohody vys lovuje podľa § 548 ods. 3 Občianskeho zákonníka v platnom znení súhlas 
s uznaním dlhu dlžníka uvedený·m v článku II tejto zmluvy. 



v. 
Záverečné ustanovenia 

I. Zmluvné strany prehlasujú. že sa s obsahom tejto dohody oboznámili . jej obsahu 
porozumeli . že dohodu uzatvorili slobodne. vážne a bez omylu. čo potvrdzujú svojimi 
podpismi . 
Dohoda je \yhotovená \' 3 vyhotoveniach. pričom dlžník. ručiteľ a veriteľ obdržia po 
jednom \ yhotovení. 

3. Dohoda nadobúda p latnosť df1om jej podpísania zmlurn>"mi stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke veriteľa. 

V Zlat)ch Moravciach, dr"w 

1 ng. Peter I.ednár. CSc. 
primátor mestu 

V Zlat)'ch Moravciach. dň<ť 3. SEP 2014 

lA;J/l 
·· t ·· · ···~·~ .... L .......... . 

dlžník 

ručiteľ 


