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Dohoda č. 1 / 2012 

o splátkach 

uzatvorená podľa § 565 Občianskeho zákonníka 

uzatvorená medzi účastníkmi 

 

 

 

 
Veriteľ:                                Mestská  časť  Bratislava-Dúbravka     
                                              Žatevná 2,  844 02  Bratislava 42 
                     IČO: 00 603 406 
                                              Štatutárny zástupca:  Ing.  Ján   Sandtner,  starosta 
                                              Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
                                              Číslo účtu: 10128032/0200 
                                              VS: 201 
                                              KS: 0558  

               (ďalej len „veriteľ“)            

 

 

 

 

 

Dlžník:                                   Slavomíra Martináková, xxxxxxxxxxxxx 
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                                      
                                   (ďalej len  “dlžník“) 
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Čl. I 

 

1. Dlžník dlhuje veriteľovi sumu  2.099,96 EUR ( slovom: dvetisíc deväťdesiatdeväť eur 96 cent.), 
ktorú je povinný veriteľovi uhradiť na základe  zmluvy o pôžičke č. 2/2001 zo dňa 23.02.2001. 
Vyčíslený dlh 2.099,96 EUR pozostáva zo sumy: 

a) 2.002,47 EUR,  čo je vyčíslená zmluvná pokuta za omeškanie  s úhradou mesačných splátok 
pôžičky vypočítaná ekonomickým oddelením, podľa článku II ods.2 písm. c) zmluvy o pôžičke, za 
obdobie od 21.06.2005 do 25.01.2012, 

b) 97,49 EUR, súdny poplatok za podanú žalobu na zaplatenie peňažného dlhu v sume 1.624,84 EUR 
zo dňa 13.04.2006. 

2. Dlžník uznáva dlh  2.099,96 EUR, čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa ho uhradiť pravidelnými  
mesačnými splátkami po podpísaní tejto DOHODY na účet veriteľa, so splatnosťou  vždy do 20. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca  počnúc od 01.03.2012 do 20.02.2013. 

3.  Veriteľ dáva súhlas k úhrade dlhu 2.099,96 EUR  mesačnými  splátkami na jeho účet                                            
vedený vo VÚB, a.s, číslo účtu: 10128032/0200. 

4.  Dlžník uhradí dlh 12 splátkami, z neho 11 splátkami vo výške  180 EUR o a jednou splátkou 
v sume  119,96 EUR nasledovne : 

 

1. splátka  180,00 EUR do 20.03.2012 

2. splátka  180,00 EUR do 20.04.2012    

3. splátka  180,00 EUR do 20.05.2012 

4. splátka  180,00 EUR do 20.06.2012 

5. splátka  180,00 EUR do 20.07.2012 

6. splátka  180,00 EUR do 20.08.2012 

7. splátka  180,00 EUR do 20.09.2012 

8. splátka  180,00 EUR do 20.10.2012 

9. splátka  180,00 EUR do 20.11.2012              

10. splátka  180,00 EUR do 20.12.2012 

11. splátka  180,00 EUR do 20.01.2013 

12. splátka  119,96 EUR do 20.02.2013. 

 

 

Čl.II 

1. V prípade neuhradenia jednej zo splátok uvedených v Čl. I. ods. 4 v dohodnutom termíne 
stáva sa splatným celý dlh.  

2. Pohľadávka veriteľa  v  sume 2.099,96 EUR zanikne jej uhradením, čím sa skončí 
platnosť  tejto dohody. 

3. V prípade vylepšenia osobnej a finančnej situácie  môže dlžník  uhradiť dlh i jednorázovo. 

4. Dohoda je vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach,  jedno vyhotovenie pre dlžníka a tri pre  
veriteľa. 
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5. Účastníci si dohodu o uznaní  a zaplatení dlhu mesačnými splátkami prečítali, porozumeli 
jej a na znak súhlasu ju podpísali. 

6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

 

 

v  Bratislave, dňa 28.02.2012 
 
    
 
VERITEĽ :                                                                                 DLŽNÍK :  
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                         ................................................... 
   Ing. Ján Sandtner, v. r.                                                          Slavomíra Martináková, v. r. 

           starosta                                                                                        

                                        

 

 

 

Príloha:  

Výpočet zmluvnej pokuty 


