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

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

zastúpeným:

JUDr. Dušanou Višňovskou,
vedúcou legislatívno - právneho oddelenia
( na základe rozhodnutia primátora č. 11/2008 )
a

Dlžníkom:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

I.
Veriteľ je vlastníkom nehnuteľnosti - stavby nachádzajúcej sa na Námestí SNP
v Bratislave, súpisné č. 101484, parcela č. 96, zapísanej na LV č. 1656, ktorá je všeobecne
známa ako Stará Tržnica. Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov
č. 07 83 1049 08 00 zo dňa 14.11.2008 bol dlžník nájomcom nebytového priestoru č. 158
o celkovej výmere 15,18 m², nachádzajúceho sa na prízemí uvedeného objektu. Účelom
nájmu bol predaj sypaných čajov, keramiky, kozmetiky a sviečok.
Nájom bol v čl. III ods. 1 nájomnej zmluvy dohodnutý na dobu určitú od 15.11.2008
do 31.12.2008. V súlade s čl. III ods. 2 nájomnej zmluvy sa na obnovenie tohto nájmu
vzťahovalo ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa doba
nájmu opakovane predĺžila až do 09.04.2009.
V čl. IV ods. 1 nájomnej zmluvy sa dlžník zaviazal zaplatiť nájomné a zálohy za
služby v celkovej výške 1.145,19 Eur najneskôr do 10 dní od podpísania nájomnej zmluvy,
t. j. do 24.11.2008. V prípade obnovenia nájomnej zmluvy bol dlžník povinný zaplatiť
nájomné a zálohové platby za služby vždy najneskôr do piateho dňa pred uplynutím
obnovenej doby nájmu.
Nájomné a zálohové platby za služby za obdobie od 15.11.2008 do 09.04.2009 uhradil
dlžník oneskorene. Z tohto dôvodu mu boli v súlade s čl. VIII. ods. 1 nájomnej zmluvy a
§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyčíslené sankcie z omeškania v celkovej výške
1.080,83 Eur ( zmluvná pokuta vo výške 706,60 Eur a úroky z omeškania vo výške
374,23 Eur ).
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Spolu:

Na úhradu týchto sankcií z omeškania bol dlžníkovi zarátaný preplatok z vyúčtovania
služieb za rok 2008 vo výške 41,44 Eur a preplatok z vyúčtovania služieb za rok 2009 vo
výške 85,91 Eur. Po zohľadnení preplatkov z vyúčtovaní služieb dlhuje dlžník veriteľovi na
sankciách z omeškania sumu 953,48 Eur.
II.
Dlžník pohľadávku veriteľa špecifikované v čl. I tejto dohody uznáva čo do základu
i čo do výšky a zaväzuje sa ju zaplatiť v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur, splatných
vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Splátky bude dlžník poukazovať na účet
VÚB Bratislava - mesto č. ú.: 1368287251/0200 VS 0783104908.
Prvú splátku poukáže v mesiaci nasledujúcom po podpísaní tejto dohody. 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.
III.
Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku a jej
obsahu porozumeli. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží
dlžník a tri veriteľ.
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami,
účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
V Bratislave dňa ......................

Veriteľ
................................................
JUDr. Dušana Višňovská, v. r.
vedúca legislatívno - právneho oddelenia

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

Dlžník
................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v. r.

