UZNANIE DLHU A DOHODA O SPLÁTKACH
podľa § 558 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v platnom znení
_________________________________________________________________________
1. ZMLUVNÉ STRANY:
1.1. Veriteľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
v zastúpení:
1.2. Dlžník:
trvale bytom:
dátum narodenia:
rod. č.:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
00 329 631
2020717897
Prima Banka Slovensko a.s.
3412143001/5600
Ing. Ján Greš, starosta obce
(ďalej len „Veriteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Ladislav Bajtoš

(ďalej len „Dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare
a spolu s veriteľom ďalej aj ako „strany dohody“)
sa dohodli na tomto uznaní dlhu a následnej dohode o splátkach:
2. UZNANIE DLHU
2.1. Dlžník uznáva svoj záväzok voči Veriteľovi vo výške 1 419,37 € (slovom: tisíc
štyristodevätnásť eur, tridsaťsedem centov).
Dlh vznikol v roku 2014, kedy ako štatutárny zástupca Obecného športového klubu
v Spišskom Štvrtku prevzal od Veriteľa dotáciu na činnosť vo výške 10 200 €, ktorej
použitie vo výške 1 419,37 € nepreukázal a ako nevyčerpanú dotáciu ku dňu podpisu
tejto Dohody nevrátil do rozpočtu Veriteľa – Obce Spišský Štvrtok.
2.2. Dlžník dňa 15.01.2015 navrhol splácanie a doručil písomnú Žiadosť o splátkový
kalendár, v ktorej Dlžník požiadal o zaplatenie vzniknutého záväzku formou splátok,
čomu Veriteľ touto cestou vyhovuje.
3. DOHODA O SPLÁTKACH
3.1. Na základe vyššie uvedeného uznania sa Dlžník zaväzuje svoj dlh špecifikovaný v
bode 2.1. tejto Dohody zaplatiť Veriteľovi v dohodnutých splátkach vždy so
splatnosťou stanovenou na konkrétny deň v tom ktorom mesiaci.
Rozvrh splátok:
1. splátka
129,37 € – splatnosť do 20.02.2015;
2. splátka
129,00 € – splatnosť do 20.03.2015;
3. splátka
129,00 € – splatnosť do 20.04.2015;

4. splátka
5. splátka
6. splátka
7. splátka
8. splátka
9. splátka
10. splátka
11. splátka
Spolu:

129,00 € – splatnosť do 20.05.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.06.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.07.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.08.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.09.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.10.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.11.2015;
129,00 € – splatnosť do 20.12.2015;
1 419,37 €

3.2. Dlžník bude jednotlivé splátky v zmysle bodu 3.1 tohto článku Dohody uhrádzať na
účet Veriteľa vedený v Prima Banke Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves,
č. účtu: 3412143001/5600, VS: 8310159385, alebo v hotovosti do pokladne Veriteľa.
3.3. Nezaplatením čo i len jednej splátky alebo jej časti Dlžníkom Veriteľovi sa stáva
splatným celý dlh a Veriteľ si svoje právo začne uplatňovať súdnou cestou.
4. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1. Právne pomery touto Dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a iných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stane
neplatným/neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť/účinnosť ostatných
ustanovení Dohody touto neplatnosťou/neúčinnosťou nedotknutých. Namiesto
neplatného/neúčinného ustanovenia sa použije ustanovenie príslušného právneho
predpisu, ktoré svojim obsahom a účelom najviac zodpovedá vôli zmluvných strán
vyjadrenej v tejto Dohode, resp. účelu tejto Dohody.
4.3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dohoda bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a
určite nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju
pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
4.4. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Veriteľ obdrží dve
vyhotovenia, Dlžník jedno vyhotovenie.
4.5. Dohoda sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Veriteľa.

V Spišskom Štvrtku, dňa 21. januára 2015
Veriteľ:

Dlžník:

SIGNED
.................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

SIGNED
.................................................................
Ladislav Bajtoš

