
Veriteľ: 

Dlžník: 

Dohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendára 

Mesto Zlaté Moravce 
Zastúpené Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou mesta 
So sídlom: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
Bankové spojenie: SLSP Zlaté Moravce, č. účtu: 5058109482/0900 

Ing. Peter Lisý 
Mládeže 3, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 47648686 

uzatvára túto 
Dohodu o vyrovnaní formou splátkového kalendára 

1. 
Predmet dohody 

1. Touto dohodou sa dlžník zaväzuje splácať veriteľovi dlh v splátkach vo výške a za 
podmienok stanovených touto dohodou, ktorý mu vznikol nezaplatením faktúry č. 

4010500046, vystavenej veriteľom v zmysle Zmluvy o podnájme nebytových 
priestorov č . SMM-3485/22822/2014 zo dňa 6.11.2014 za vyúčtovanie spotreby 
energií v budove SOV, Duklianska 2B, Zlaté Moravce za rok 2014. 

2. Ku dňu podpisu tejto dohody eviduje veriteľ pohľadávku za neuhradenú faktúru 
špecifikovanú v článku 1. ods. 1 tejto dohody vo výške 379,69 eur. 

II. 
Uznanie dlhu 

1. V súlade s ustanovením § 558 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení dlžník slobodne a vážne uznáva svoj dlh vo výške 379,69 eur (slovom 
tristosedemdesiatdeväť 691100 eur) čo do dôvodu a čo do výšky podľa tejto zmluvy 
a zároveň vyhlasuje, že nepopiera dôvod ani výšku tohto dlhu. 

2. Uvedenú sumu sa zaväzuje uhradiť na základe splátkového kalendára uvedeného 
v tejto dohode. 

III. 
Výška a podmienky splácania dlhu 

1. Dlžník sa zaväzuje dlh zaplatiť v pravidelných mesačných splátkach nasledovne: 
55,00 EUR do 30. 06. 2015 
55,00 EUR do 31. 07. 2015 
55,00 EUR do 31. 08. 2015 
55,00 EUR do 30. 09. 2015 
55,00 EUR do 31. 10. 2015 
55,00 EUR do 30. 11. 2015 
49,69 EUR do 31. 12. 2015 



2. Dlžník sa zaväzuje uhrádzať splátky podľa tejto dohody bankovým prevodom na účet 
veriteľa č. 5058109482/0900 alebo v hotovosti do pokladnice Mestského úradu, 
variabilný symbol: 4010500046. 

IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nesplnení niektorej splátky nastane zročnosť celej 
pohľadávky alebo jej nezaplatenej časti a veriteľovi vzniká právo uplatňovať voči 
dlžníkovi celú pohľadávku alebo jej nezaplatenú časť v prípade, keď dlžník nedodrží 
túto zmluvu o včasnom plnení dohodnutých splátok. 

2. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že v prípade nedodržania splatnosti splátok podľa čl. III. 
ods. 1 tejto zmluvy, sa dlžník zaväzuje zaplatiť veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
300€. 

v. 
Záverečné ustanovenia 

1. 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. 

2. Dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom dlžník a veriteľ obdržia po jednom 
vyhotovení. 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke veriteľa. 

V Zlatých Moravciach, dňa 3. JÚN 2015 V Zlatých Moravciach, dňa 2. JÚN 2015 

~ .......................... '<liž'~ík .. · 1· ................. . 


