
DOHODA O MIMOSÚD OM VYROVNA Í 
uzavretá podľa§ 51 Občian keho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

Účastníci dohody: 

Me to Zlaté Moravce 
l. mája 2 
953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
zastúpené Ing. Petrom Lednárom, C c., primátorom 

a 

Luká" Drozdík 
Tríbečská 1802/23 
953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 43642420 
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu itra, č. živ. Reg.: 430-31568 

uzatvárajú túto dohodu o mimosúdnom vyrovnaní: 

Článok l. 
Predmet a účel dohody 

Predmetom a účelom dohody je ukončenie prebiehajúceho súdneho sporu vedeného na 
Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 12C/168/2011 a mimosúdne uspokojenie nároku Mesta Zlaté 
Moravce uplatneného v tomto súdnom konaní, predmetom ktorého je zaplatenie sumy 
2. 711.56 eur s príslušenstvom. Po podaní návrhu Mesta Zlaté Moravce na vydanie 
platobného rozkazu Lukáš Drozdík uhradil časť žalovanej sumy. pričom z celkovej sumy 
zostala neuhradená urna 1.190.35 eur. 

Článok II. 

l . Na Okresnom súde Nitra je vedené súdne konanie pod sp. zn. 12C/168/20 ll medzi 
účastníkmi tejto dohody. V tomto konaní si Mesto Zlaté Moravce ako 7alobca uplatňuje voči 
Lukášovi Drozdíkovi svoj nárok na zaplatenie dlžnej sumy 2. 71 1.56 Eur spolu 
s príslušenstvom. Uplatnená suma predstavuje nedoplatok za spotrebu elektrickej a tepelnej 
energie. Dňa 4.5.20 ll Lukáš Drozdík uhradil časť žalovanej sumy. pričom z celkovej sumy 
zostala k dňu podpisu tejto dohody neuhradená suma 1.190.35 eur. 

2. Lukáš Drozdík uznáva z neuhradenej sumy 1.190.35 eur nárok Mesta Zlaté Moravce iba 
sčasti. a to vo výške 500.- Eur. nakol"ko v prevádzke. ktorú mal od Mesta Zlaté Moravec 
prenajatú, nebol nainštalovan) žiadny merač spotrebovanej energie. ďalej z dôvodu, že cena. 
ktorá mu bola fakturovaná, bo la neúmerná vel"kosti prenajatého priestoru a tiež z dôvodu 
nefunkčnosti niektorých radiátorov, s čím Mesto Zlaté Moravec na základe uvcdcn)·ch 
skutočností súhlasí. 
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Článok III. 
pô ob vyrovnania 

l. Lukáš Drozdík sa zaväzuje zaplatiť Mestu Zlaté Moravce sumu 500,-eur, čo 

predstavuje uznanú časť nedoplatku za spotrebované energie. Uvedenú sumu sa zaväzuje 
uhradiť v deň podpisu tejto dohody do pokladne Mestského úradu. 
2. Po splnení záväzku podra čl. Ili ods. l tejto dohody sa Mesto Zlaté Moravce zaväzuje 
bezodkladne vziať späť svoj návrh vo veci vedenej na Okresnom súde itra pod sp.zn. 
12C/ 168/2011. 
3. Splnením záväzkov podľa predchádzajúcich bodov tohto článku dohody sa Mesto 
Zlaté Moravce zaväzuje neuplatl1ovať ďalej voči Lukášovi Drozdíkovi zvyšnú čast' 

pohľadávky a ani náhradu úrokov z omeškania z istiny. 
4. Žiadna zo strán si nebude uplati1ovat' náhradu trov súdneho konania. 

Článok JV. 
Záverečné u tanovenia 

l. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktorých každá strana obdrží po 
jednom exemplári a jeden exemplár predloží Mesto Zlaté Moravce Okresnému súdu v Nitre 
spolu so späťvzatím návrhu podl'a bodu 2 článku Ill . tejto dohody. 
2. Vzťahy medzi účastníkmi dohody, ktoré nie sú upravené touto dohodou. sa riadia 
Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
3. Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, s jej obsahom bez výhrad 
súhlasia. uzatvárajú ju s lobodne, vážne, bez nátlaku, ich spôsobilosť na právne úkony nie je 
nijako obmedzená, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Zlaté Moravce. di'ia 30.9.20 ll 

.. .. ~ ..... L~äŠ .. Ď·~~~ ... 
~ . ............................... . 

Mesto Zlaté Moravce 
lng. Peter Lednár, C c., primátor 
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