
Uznanie dlhu dlžníkom v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka 

Dohoda o splnení dlhu v splátkach 
uzavreté medzi úča tníkmi: 

Veriteľ: Mesto Zlaté Moravce 

Dlžník: 

zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 

o íd lom l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

IČO: OO 308 676 
bankové spojenie: VÚB Nitra, Č. účtu: 33422162/0200 

(ďalej len veriteľ) 

a 

Michal Furda MM 

s miestom podnikania Hviezdoslavova 74. 953 O I Zlaté Moravce 

IČO: 43 174353 
(ďal ej len dlžník) 

I. 
Predmet dohody 

Touto zmluvou sa dlžník zaväzuje sp lácať veritel'ovi dlh v splátkach vo výške a za 

podmienok stanovených touto zmluvou, ktorý je špecifikovaný v čl. II tejto zm luvy. 

II. 

Pohradávka veritel'a vznik la z titulu neuhradených faktúr za obdobie rokov 2011 -

2013 vyplývajúcich z nájomného vzťahu medzi mesto Zlaté Moravce ako prenajímatel'om 

a mestským podnikom Záhradnícke lužby mesta Zlaté Moravce ako nájomcom. týkajúceho 

sa predmetu podnájmu špecifikovaného v Zmluve o podnájme nebytových priestorov Č. 

6/2011 zo di1a 17.06.2011 uzatvorenej medzi Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce 

ako nájomcom a Michalom Furdom MM ako podnájomníkom. Dodatkom Č . 1 k Zmluve 

o podnájme nebytových priestorov Č . 6/20 11 sa podnájomný vzťah uzatvorený medzi 

Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce ako nájomcom a Michalom FllI"dom MM ako 

podnájomníkom s účinnosťou od 01.01.2013 mení na nájomný vzťah uzatvorený medzi 

Mestom Zlaté Moravce ako prenajímatel'om a Michalom Furdom MM ako nájomcom. 

Dlžné nájomné na základe vyššie uvedeného tak predstavuje sumu 3448 ,91 E. 

Celková suma veritel'ovej pohl'adávky tak predstavuje sumu vo výške 3488,91 € 

pozostávajúcej z dlžného nájomného v ume 3448,91 a paušálnej nálu"ady nákladov 

spojených s upl atnením pohl'adávky v zmysle § 2 nariadenia vlády SR Č . 21 /2013 Z.z. vo 

výške 40 . 



111. 
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 veriteľovi v celkovej 
sume vo výške 3488,9 1 E. 

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

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

IV. 
Výška a podmienky splácania dlhu 

l. Veriteľ a dlžník sa dohodli , že dlžník uhradí svoj dlh podľa čl. IU tejto zmluvy 
v dvadsiatychtroch splátkach nasledovne: 

do 01.09.2013 sumu 188,91 € 
do 01.10.2013 sumu 150 
do 01.11.2013 sumu ISO 
doOl.12.2013 sumul50€ 
do 01.01.2014 sumu 150 € 
do01.02.2014 umul50 E 
do 01.03.2014 sumu 150 € 
do 01.04.2014 sumu 150 € 
do 01.05.2014 sumu l50 € 
do 01.06.2014 sumu 150 € 
do 01.07.2014 sumu ISO € 
do O l.08.20 14 sumu 150 € 
do 01.09.2014 sumu 150 € 
do 0l.10.2014 sumu 150 € 
do 01.11.2014 sumu 150 € 
do 0l.12.2014 sumu 150€ 
do 01.01.2015 sumu 150 
do 01.02.2015 sumu 150 € 
do 01.03.2015 sumu 150 € 
do 01 .04.2015 sumu 150 € 
do 01.05.2015 sumu 150 
do 01.06.2015 sumu 150 € 
do 01.07.2015 sumu 150 € 

2. Dlžník sa zaväzuje uhrádzať splátky podľa tejto zmluvy bankovým prevodom na 
účet veritel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo do pokladnice MsÚ. 



V. 
Osobitné ustan ovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nesplnení niektorej splátky nastane zročnosť celej 
pohl'adávky alebo jej nezaplatenej časti a veritel"ovi vzniká právo uplatňovať voči 
dlžníko i celú pohľadávku alebo jej nezap latenú časť v prípade, keď dlžník nedodrží 
túto zmluvu včasným plnením dohodnutých splátok. 

2. Veriter a d lžník sa dohodli, že v prípade nedodržania sp latnosti splátok podra čl. IV. 
tejto zmluvy sa d lžník zaväzuje zap l atiť veritel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 E. 

3. Veriteľ a dlžník sa dohod li, že pohľadávka vyplývajúca z tejto zmluvy. vrátane 
všetkých záväzkov dlžníka s ií.ou súvisiacich. bude zabezpečená d lžníkom 
vystavenou, v l astnoručne podpí anou a datovanou blankozmenkou vystavenou na 
rad a bez protestu na veri tera. 

Vl. 
Záverečn é ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dllom podpisu všetkými účastníkmi. 

2. Zm luvné strany vyh lasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy jej prečítaním oboznámili, 
jej obsahu porozumeli. že zm luvu uzatvorili s lobodne. vážne a bez omylu. že nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodnýc h podm ienok a na znak súhlasu ju 
v lastnoručne podpisujú. 

3. Táto zml uva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch. z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
verite!' ajedno vyhotovenie d lžník. 

Verite)' 
Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár.CSc. 

pri mátor mesta 

~ ........... ................ /. ....................... ....... . 
Dlžník 

Michal Furda MM 


