
' Uznanie dlhu dlžníkom v zmysle§ 558-0bčianskeho zákonníka 
Dohoda o splnení dlhu v splátkach 

uzavreté medzi účastníkmi: 

Veriteľ: Mesto Zlaté Moravce 

Dlžník: 

zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00 308 676 
bankové spojenie: VÚB Nitra, č. účtu: 33422162/0200 
(ďalej len veriteľ) ·' 

a 

Rudolf Solčiansky AUTOMARKET RS 
s miestom podnikania Puškinova 449/20, 951 97 Žitavany 
IČO: 41 045 475 
(ďalej len dlžník) 

1. 
Predmet dohody 

Touto zmluvou sa dlžník zaväzuje splácať veriteľovi dlh v splátkach vo výške a za 
podmienok stanovených touto zmluvou, ktorý je špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy. 

II. 

Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradeného nájomného za obdobie rokov 2012 
- 2013 vyplývajúcich z nájomného vzťahu medzi veriteľom ako prenajímateľom a dlžníkom 
ako nájomcom, špecifikovaného v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. P-53/2203/2008 
zo dňa 29.02.2008 (ďalej len „Zmluva") a v Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 30.12.2008. 

Celková suma veriteľovej pohľadávky predstavuje sumu vo výške 812,14 € 
pozostávajúcej z dlžného nájomného v sume 612,58 € a poplatku z omeškania podľa čl. V. 
Zmluvy stanoveného nariadením vlády č. 281/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 87 /1995 Z. z„ ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. 
vyčísleného v sume 199,56 €. 



III. 
Uznanie dlhu 

1. 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 812,14 €. 

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

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

. . ' 
IV. 

Výška a podmienky splácania dlhu 

1. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že dlžník uhradí svoj dlh podľa čl. III tejto zmluvy 
v štyroch splátkach nasledovne: 

do 15.09.2014 sumu vo výške 212,14 € 
do 15.10.2014 sumu vo výške 200 € 
do 15.11.2014 sumu vo výške 200 € 
do 15.12.2014 sumu vo výške 200 € 

2. Dlžník sa zaväzuje uhrádzať splátky podľa tejto zmluvy bankovým prevodom na 
účet veriteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

v. 
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 včasným plnením dohodnutých splátok. 

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

3. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že pohľadávka vyplývajúca z tejto zmluvy, vrátane 
všetkých záväzkov dlžníka s ňou súvisiacich, bude zabezpečená dlžníkom 
vystavenou, vlastnoručne podpísanou a datovanou blankozmenkou vystavenou na 
rad a bez protestu na veriteľa. 



VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy jej prečítaním oboznámili, 
jej obsahu porozumeli, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, že nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

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

V Zlatých Moravciach dňa 28.08.2014 

Veriteľ 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár,CSc. 

primátor mesta 

. . ' 

TOMARKETRS 
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