D O H O D A č. 1/2011/D
o postupnom splácaní pohľadávky
(uzavretá v zmysle ustanovenia § 558 Občianskeho zákonníka a podľa § 51 a § 565 Občianskeho zákonníka)

uzavretá medzi:

Veriteľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Žatevná č.2
841 02 Bratislava
Zastúpený: : Ing. Ján Sandtner
starosta Mestskej časti
Bratislava –Dúbravka
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
číslo účtu : 179 360 32/0200
IČO :
00603406
( ďalej len „veriteľ“ )
a

Dlžník :
Jozef Polyak

1
( ďalej len „dlžník“)
I.
1. Predmetom dohody o postupnom splácaní pohľadávky (ďalej len „Dohoda“) je úhrada
pohľadávky dlžníka voči veriteľovi v celkovej výške 347,79 € , ktorá pozostáva z:
z vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu za rok 2010 vo
výške 347,79 €
2. Právnym titulom pohľadávky je vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytu za
rok 2010.
II.
Dlžník podpisom dohody uznáva pohľadávku voči veriteľovi v zmysle ustanovenia § 558 zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktorý v čase podpisu dohody trvá.
povinný pohľadávku uznáva čo do dôvodu aj výšky a neuplatňuje voči nej žiadne výhrady.

III.
1. Dlžník sa zaväzuje uhradiť na osobitný bankový účet ( 17936032/0200, SLSP. a.s.) veriteľa
pohľadávku – istina v celkovej výške 347,79 € v mesačných splátkach splatných vždy ku
koncu príslušného kalendárneho mesiaca na základe nižšie uvedeného splátkového kalendára:
SPLÁTKA č.
1-9
10

SUMA
35 €
32,79 €

SPLATNOSŤ
vždy k 25- v prísl. mesiaci
detto

VARIABILNÝ SYMBOL
1263130011
detto

2. Splátka splátkového kalendára je na účely dohody zaplatená riadne a včas pripísaním na
osobitný bankový účet veriteľa najneskôr v deň jej splatnosti vo výške uvedenej v splátkovom
kalendári.
3. V prípade, ak dlžník neuhradí akúkoľvek splátku v zmysle splátkového kalendára riadne
a včas, stráca výhodu splátok a celý dlh sa stáva okamžite splatným. Zároveň má veriteľ právo
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5 % z pôvodnej pohľadávky.
4. Dlžník je oprávnený splatiť pohľadávku aj predčasne.
IV.
1. Zmena dohody je možná len písomnou dohodou so súhlasom veriteľa, vo forme riadne
očíslovaných písomných dodatkov.
2. Dohoda je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá z nich má platnosť originálu.
Veriteľ 2 krát, Dlžník 1 krát.
4. Ak by niektoré z ustanovení dohody bolo neplatné alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým
dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade bude dohodnutá náhradná
úprava, ktorá najviac zodpovedá cieľu sledovanému neplatným ustanovením.
5. Strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili,
pričom všetky ustanovenia Dohody sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým spôsobom
vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi.
v Bratislave, dňa ...........

............................................................
Veriteľ
Ing. Ján SANDTNER, v.r.

v ................, dňa .................

...................................................................
Dlžník
Jozef Polyak, v.r.
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