
Dohoda o uznaní dlhu 
uzatvorená podľa § 558 Občianskeho zákonníka o splátkach za nájom 

a služby spojené s nájmom nebytových priestorov uzatvorená podľa § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ : 
(správca pohľadávky 

štátu) 

a 
Nájomca - dlžník : 

SR -Obvodný úrad vo Svidníku 
Sov. Hrdinov 102 
089 01 Svidník 
Zastúpený : PaedDr. Jozef Baslár 

prednostom 
IČO : 42077672 
DIČ : 2020785283 ^ 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu : 7000299032/8180 

(ďalej už len ako správca pohľadávky štátu) 

Ing. Andrej Harmada 
Centrálna 7 
089 01 Svidník 
IČO : 42034752 
Výpis zo živnostenského registra Obvodného úradu Svidník 
Živnostenský register č. : 780-7281 
Sp. č. : OŽP-1 /2008/03 876-2 
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 

pobočka Svidník 
číslo účtu : 0540023166/0900 
zastúpený na základe plnej moci Martinou Harmadovou 
rod. Ždiňakovou, nar. 5, Rč.: bytom 
Ul. 8. Mája č. 491/3-Svidník 
(ďalej už len ako dlžník) 

Účastníci sa dohodli na týchto podmienkach : 

I. 
Uznanie dlhu 

1. Dlžník čo do dôvodu a výšky uznáva svoj dlh vo výške 291,58 € (slovom 
dvestodeväťdesiatjeden eur päťdesiatosem centov). Uvedený dlh vznikol 
z titulu dlžného nájomného 21 € x 5 mesiacov = 105 € v súlade s ustanovením 
čl. III. Nájomné a 36,9 € x 5 mesiacov = 184,50 € + faktúra č. 4370002132 = 
2,08 € podľa čl. IV. - Úhrada prevádzkových nákladov za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov zmluvy o nájme číslo : ObU-SK-
OE/2011/04380 zo dňa 18.4.2012. 
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2. Dlžník uznáva svoj dlh uvedený v odseku 1. tohto článku a sumu celkovej 
čiastke 291,58 € sa zaväzuje uhradiť do 31.5.2013 v mesačných splátkach 
uvedených v článku II. 

II. 

Dohoda o splátkach 

Na základe uvedených skutočností strany dohodli splátkový kalendár takto : 

Zúčastnené strany sa dohodli na nasledovných splátkach : 
a) Splátka čiastky 186,58 za služby spojené s nájmom na účet : 7000299032/8180 

vedený v Štátnej pokladnici Bratislava : 
1.) splátka vo výške 62,20 € do 31. 10. 2012 
2.) splátka vo výške 62,20 € do 30. 11.2012 
3.) splátka vo výške 62,18 € do 31. 12. 2012 

S p o l u : 186,58 € 

b) Splátka čiastky 105 € za nájom nebytového priestoru na účet : 7000299163/8180 
vedený v Štátnej pokladnici Bratislava : 

1.) splátka vo výške 21,-€ do 31.01.2013 
2.) splátka vo výške 21,-€ do 28.02.2013 
3.) splátka vo výške 21,-€ do 31.03.2013 
4.) splátka vo výške 21,-€ do 30.04.2013 
5.) splátka vo výške 21,-€ do 31.05.2013 

S p o l u : 105,-€ 

Celkom: 186,58 €+ 105 € = 291,58 € 

III. 
v 

Ďalšie dojednania 

1. Uvedeným dojednaním sa nemení pôvodná splatnosť, dlžník je naďalej v omeškaní. 
Správca pohľadávky štátu mu poskytuje možnosť splniť svoj záväzok v dodatočnej 
lehote bez toho, aby pohľadávku v tejto lehote vymáhal prostredníctvom súdu. 

2. Dlžník uhradí dlžnú čiastku v uvedených splátkach na čísla účtov, ktoré sú uvedené 
v čl. II. tejto dohody. V prípade omeškania dlžníka so zaplatením ktorejkoľvek 
splátky sa stáva splatným celý dlh. 

3. Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním sumy na účet 
správcu pohľadávky. 
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IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda predstavuje prejav slobodnej a vážnej vôle, strany ju nepodpisujú v tiesni 
alebo za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zúčastnených strán. 

2. Túto dohodu je možné meniť len písomne vo forme dodatkov, ktoré budú číslované. 

3. Táto dohoda bola vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po dve vyhotovenia. 

4. Za dlžníka na základe plnej moci predmetnú dohodu uzatvára : Martina Harmadová, 
rod. Ždiňaková, nar. i, bytom Svidník, Ul. 8. Mája č. 491/3, r.č.: 

Svidník, dňa 05.10.2012 

Za správcu pohľadávky Za dlžníka : 

(Ing. Andrej Harmada) 
podľa plnej moci Martina Harmadová 

PaedDr. Jozef Baslár 
prednosta 


