
Dohoda č. 30/2011 
o zaplatení dlhu mesačnými splátkami 

 
 
 

uzatvorená medzi účastníkmi 
 

 
Veriteľ:    Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka 

                                                                                          XXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                                                          XXXXXXXX 

IČO: 603 406 
( ďalej len „veriteľ“ )  

 
a 

 
Dlžník:    Mgr. Libor Meravý 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
( ďalej len „dlžník“ )  

 
 

Čl. I 
 

1. Dlžník dlhuje veriteľovi sumu 248,94 € (slovom dvestoštyridsaťosem eur 
a deväťdesiatštyri  centov),  ktorú   je   povinný   veriteľovi   uhradiť   na  základe  zmluvy  

      č. 15/2004  o nájme nebytového priestoru  v znení dodatkov č. 1/2006 a 2/2009 (ďalej  len    
      „Zmluva“). Vyčíslený  dlh  predstavuje  neuhradené nájomné za užívanie tenisového kurtu    
      za štvrtý štvrťrok 2009. 
 
2. Dlžník uznáva dlh 248,94 €, čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa ho uhradiť pravidelnými 

mesačnými splátkami vo výške  25,00  €  po  podpísaní   tejto  dohody  na  účet   veriteľa,  
so   splatnosťou   vždy   do   20.  dňa   príslušného   kalendárneho   mesiaca   počnúc  

      od 20.04.2011 do 20.01.2012. 
 
3. Veriteľ  dáva  súhlas  k  úhrade  dlhu  248,94 €  mesačnými  splátkami  vo  výške  25,00 €  
      na  jeho  účet  v  bankovom  ústave  VÚB  Bratislava-Dúbravka,  č.ú.  1706274956/0200,  
      VS: 201504. 
 
4. Dlžník uhradí dlh 10 splátkami, z neho 9 splátkami vo výške 25,00 € a jednou splátkou 

v sume 23,94 € nasledovne:  
 

1. splátka 25,00 € do 20.04.2011,                         6. splátka 25,00 € do 20.09.2011,          
2. splátka 25,00 € do 20.05.2011,                         7. splátka 25,00 € do 20.10.2011,          
3. splátka 25,00 € do 20.06.2011,                         8. splátka 25,00 € do 20.11.2011, 
4. splátka 25,00 € do 20.07.2011,                         9. splátka 25,00 € do 20.12.2011, 
5. splátka 25,00 € do 20.08.2011,                       10. splátka 23,94 € do 20.01.2012. 



Čl. II 
 

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

 
2. Pohľadávka veriteľa v sume 248,94 € zanikne jej uhradením, čím sa skončí platnosť tejto 

dohody. 
 
3. V prípade vylepšenia osobnej a finančnej situácie môže dlžník uhradiť dlh i jednorázovo. 
 
4. Táto dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho jeden pre dlžníka a štyri pre 

veriteľa. 
 
5. Účastníci si dohodu o uznaní a zaplatení dlhu mesačnými splátkami prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňa 

01.04.2011. 
 
V Bratislave dňa 17.03.2011                                                           V Bratislave dňa 25.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                               ............................................ 
                veriteľ                                                                                                 dlžník              
        Ing. Ján Sandtner                                                                              Mgr. Libor Meravý 
               starosta                                                                                                   v.r.       
                  v.r. 


