Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
uzavretá v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka
medzi
veriteľom:

Hlavným mestom SR Bratislavou
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481

zastúpeným:

JUDr. Lubicou Chlebovou
vedúcou legislatívno - právneho oddelenia

a

dlžníkom:

Gabrielou Gajancovou, XXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXX Bratislava X
štátne občianstvo: XXXXXXXX

I.
Na základe nájomnej zmluvy č. 09 - 83 - 0268 - 05 - 00 zo dňa 31.05.2006 je dlžník
nájomcom garsónky č. X nachádzajúcej sa na X. poschodí bytového domu na XXXXXX ulici
č. X v Bratislave. Vlastníkom uvedeného bytu je veriteľ.
Dlžník je povinný platiť veriteľovi nájomné a zálohy za služby v mesačných platbách,
splatných vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Skutočná cena
služieb za zúčtovacie obdobie vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roku, predstavujúca
rozdiel medzi zaplatenými zálohami za jednotlivé služby a ich skutočnou cenou, je zúčtovaná
za zúčtovacie obdobie vždy najneskôr s vyúčtovaním vykurovacej sezóny. Prípadný
nedoplatok je dlžník povinný uhradiť v lehote do 15 dní od oznámenia jeho výšky.
Dlžník dlhuje veriteľovi sumu 469,68 Eur z dôvodu nedoplatku na
vyúčtovaní služieb za rok 2011 .......................................................... 184,20 Eur,
nájomnom a zálohách na služby za obdobie :
časť septembra 2012............................................................................. 65,16 Eur,
október 2012...........................................................................................110,16 Eur,
november 2012.......................................................................................110,16 Eur.

II.
Dlžník pohľadávku veriteľa špecifikovanú v čl. I. tejto dohody čo do základu i čo do
výšky uznáva a zaväzuje sa ju zaplatiť v mesačných splátkach vo výške 22,00 Eur, splatných

spolu s bežným nájomným a zálohovými platbami za služby a to vždy do 15. dňa príslušného
mesiaca. Splátky bude dlžník poukazovať na účet veriteľa vedený v

ČSOB banke, a. s. - č. ú.: 25826933/7500 VS 6122040431.

Veriteľ súhlasí so zaplatením nedoplatku v splátkach s tým, že nezaplatením čo i len
jednej splátky v dohodnutej lehote splatnosti stane sa splatným celý dlh. Prvú splátku poukáže
dlžník v mesiaci nasledujúcom po podpísaní tejto dohody.
Dlžník sa spolu s dlžnou sumou zaväzuje zaplatiť aj poplatok z omeškania vo výške
0,5‰ denne, najmenej však 0,83 Eur za každý i začatý mesiac omeškania, zo sumy
184,20 Eur od 24.08.2012 do zaplatenia, zo sumy 65,16 od 21.09.2012 do zaplatenia, zo sumy
110,16 Eur od 21.10.2012 do zaplatenia, zo sumy 110,16 Eur od 21.11.2012 do zaplatenia,
ktorého výška mu bude vyčíslená po zaplatení vyššie uvedenej dlžnej sumy.
III.
Zmluvné strany prehlasujú že dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku a jej
obsahu porozumeli. Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží
dlžník a štyri veriteľ.
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami,
účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

V Bratislave dňa ......................

V Bratislave dňa .....................

Veriteľ

Dlžník

..........................................
JUDr. Lubica Chlebová , v.r.
vedúca legislatívno - právneho oddelenia

............................................
Gabriela Gajancová, v.r.

