Dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku a jeho zaplatení
uzavretá v zmysle ust. § 558 Občianskeho zákonníka
medzi

Veriteľom:

Hlavným mestom SR Bratislavou
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO : 603 481

Zastúpeným:

Ing. Máriou Frindrichovou, poverenou vedením
oddelenia nájmov nehnuteľností, v zmysle rozhodnutia č.
11/2008 primátora hlavného mesta SR Bratislavy
o podpisovaní písomností a právnych dokumentov

a
Dlžníkom:

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
821 01 Bratislava
I.

Na základe nájomnej zmluvy k bytu v xxxxxxxxxxxxxxxxx č. 098307260900 zo dňa
12.10.2009 (ďalej len „nájomná zmluva“), bol dlžník nájomcom bytu - garsónky č. xxxx na
xx. poschodí domu na xxxxxxxxx ul. č. xx. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú - 6
mesiacov.
Dlžník byt užíval aj po uplynutí dohodnutej doby nájmu bez zmluvného vzťahu.
Vyúčtovaním služieb za rok 2010 bol pre byt užívaný dlžníkom zistený nedoplatok vo
výške 292,61 Eur, ako rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a skutočnými nákladmi za
služby spojené s užívaním bytu. Vyúčtovanie bolo dlžníkovi doručené dňa 18.07.2011
a pätnásťdňová lehota na plnenie uplynula dňa 02.08.2011. Dňa 17.10.2011 bola
uzatvorená Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v ktorej sa dlžník zaviazal splácať
svoj dlh v mesačných splátka vo výške 30,00 Eur mesačne. Listom doručeným dňa
17.04.2012 požiadal dlžník o zníženie splátok na výšku 10,00 Eur mesačne Na základe
uvedeného sa veriteľ a dlžník dohodli na nasledovných zmenách:
II.
V Čl. II. sa suma „30,00 Eur“ mení na sumu „10,00 Eur“.
III.
Ostatné ustanovenia Dohody o uznaní záväzku a jeho zaplatení zostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku a jeho
obsahu porozumeli.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých jeden obdrží dlžník a tri veriteľ.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa. ustanovenia § 47a ods. 1.
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Bratislava dňa 24.05.2012

Bratislava dňa 28.05.2012

Veriteľ

Dlžník

Ing. Mária Frindrichová, v.r.
poverená vedením
oddelenia nájmov nehnuteľností

xxxxxxxxxxxxxxx, v.r.

