Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní
( v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka )

Hlavné mesto SR Bratislava

Veriteľ:

Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00603 481
a
Dlžníci :

I.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

I.
Hlavné mesto ako vlastník nehnuteľnosti prenajalo dlžníkom xxxxxxx byt,
I. kategórie, číslo bytu xxxxx, nachádzajúci sa na xxxx poschodí bytového domu na
xxxxxxxxxx, v Bratislave. Doba nájmu bola dohodnutá na dobu určitú od 01. 10. 2002 do
30. 09. 2005, dodatkom č. 1 k nájomnej zmluvy bola doba nájmu prolongovaná do
30. 09. 2008.
Dlžníci sa v čl. IV ods. 2 nájomnej zmluvy zaviazali uhrádzať nájomné a preddavky za
služby spojené s užívaním bytu najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Dlžníci sa v čl. IV ods. 5 nájomnej zmluvy zaviazali uhrádzať skutočnú cenu za
jednotlivé druhy služieb, ktoré veriteľ poskytuje sám alebo prostredníctvom dodávateľov a to
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia nedoplatku.
Dlžníci nezaplatili nájomné a preddavky za služby spojené s užívaním bytu za
nasledujúce mesiace:
časť november r. 2006
december r. 2006 – november r. 2007 12 x 190,86 Eur =
február r. 2007 – október r. 2008 9 x 190,86 Eur =
SPOLU

44,81 Eur
2 290,32 Eur
1 717,74 Eur
4 052,87 Eur

Vyúčtovaním nákladov za služby spojené s užívaním bytu za obdobie od 01. 01. 2007
do 31. 12. 2007 vnikol dlžníkom nedoplatok vo výške 88,13 Eur.
Vyúčtovaním nákladov za služby spojené s užívaním bytu za obdobie od 01. 01. 2008
do 31. 10. 2008 vnikol dlžníkom nedoplatok vo výške 1 563,- Eur.
Nedoplatok dlžníkov celkovo predstavuje sumu:
časť november r. 2006
december r. 2006 – november r. 2007 12 x 190,86 Eur =
február r. 2007 – október r. 2008 9 x 190,86 Eur =
VS rok 2007 – nedoplatok
VS rok 2008 – nedoplatok
SPOLU

44,81 Eur
2 290,32 Eur
1 717,74 Eur
88,13 Eur
1 563,- Eur
5 704,- Eur

II.
Dlžníci pohľadávku veriteľa v celkovej výške 5 704,- Eur uznávajú, čo do základu
i čo do výšky, pričom sú si vedomí, že časť z vyššie uvedenej sumy vo výške 1 189,97 Eur
(sumu 1 189,97 Eur predstavuje nájomné a preddavky za služby spojené s užívaním bytu za
obdobie od časti novembra r. 2006 do mája r. 2007) je premlčaná. Dlžníci sa zaväzujú
zaplatiť dlžnú sumu v mesačných splátkach vo výške 250,- Eur splatných vždy do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
Splátky budú poukazovať na účet
VÚB Bratislava – mesto č. ú.: 123-68530112/0200 VS 415107
Dlžníci poukážu prvú splátku v mesiaci nasledujúcom po podpísaní tejto dohody.
Dlžníci sa spolu s dlžnou sumou zaväzujú zaplatiť aj poplatok z omeškania vo výške
2,5‰ za každý deň omeškania, najmenej však 0,83 Eur za každý aj začatý mesiac omeškania.
Výška poplatku z omeškania bude vyčíslená po splatení celého nedoplatku.

III.

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.
Výška splátok bola dohodnutá s prihliadnutím na pomer výšky príjmu dlžníkov a ich
pravidelných mesačných výdavkov. Dlžníci sa zaväzujú zmenu svojich majetkových pomerov
oznámiť veriteľovi bez zbytočného odkladu. Výšku priemerného mesačného príjmu preukážu
veriteľovi vždy k 31.01. za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade významného zlepšenia
majetkových pomerov sa dlžníci zaväzujú uzavretím dodatku k tejto dohode upraviť výšku
mesačných splátok.
IV.
Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku a jej
obsahu porozumeli.
Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každý
dlžník a tri veriteľ.
Táto dohoda nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

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

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

Veriteľ
Hlavné mesto SR Bratislava

Dlžníci

.....................................

............................................

Ing. Andrej Ďurkovský
primátor hl. mesta

xxxxxxxxxxxxxx, v. r.

za JUDr. Yvetta Hahnová
vedúca oddelenia nájmov nehnuteľností
............................................
xxxxxxxxxxxxxxx, v. r.

V dôsledku personálnych zmien, ktoré sa uskutočnili na základe výsledkov
komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 27.11.2010, v súlade s rozhodnutím primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych
dokumentov č. 11/2008, podpisuje túto dohodu za veriteľa JUDr. Dušana Višňovská, vedúca
legislatívno-právneho oddelenia

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

Veriteľ
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

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

