
 

DOHODA  O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM  KALENDÁRI 

podľa § 558 a  § 521 občianskeho zákonníka v platnom znení  

 

Zmluvné strany: 

 

1. VERITEĽ: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

v zastúpení:   Ing. Karol Kvál – primátor mesta 

IČO:     003 050 65 

Bankové spojenie:  OTP BANKA 

Číslo účtu:   SK82 5200 0000 0000 0056 2441 

 

2. DLŽNÍK: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Diaľničná ul. , 903 01 Senec 

IČO:     360 75 604 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   195823025/0200 

 

 

Čl. I 

 

1. Dlžník je na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho 

zákonníka zo dňa 27.5.2005 (v znení dodatkov) a v zmysle uznesenia MsZ č. 72/2005 zo 

dňa 19.05.2005 nájomcom nebytových priestorov a pozemkov na Diaľničnej ul. 

uvedených v spomenutej nájomnej zmluve, ktoré sú vlastníctvom veriteľa. 

2. Dlžník bol ako nájomca na základe ustanovenia čl. IV. ods. 6 Nájomnej zmluvy uvedenej 

v ods. 1 tohto článku povinný merače energií /el. energia, teplo, voda/ prepísať na svoje 

meno ku dňu podpisu tejto zmluvy. Zároveň sa nájomca zaväzuje uhradiť skutočne 

spotrebované energie od 1.5.2005  ku dňu prepísania meračov na nájomcu na základe 

fakturácie prenajímateľom. 

3. Veriteľovi, ako vlastníkovi objektu bol BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

vyúčtovaný neoprávnený odber pitnej vody  a neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody 

do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Súkromné liečebné sanatórium, Diaľničná 1, 

Senec. 

 

Čl. II 

 

1. Dlžník týmto slobodne a vážne vyhlasuje že v celom rozsahu uznáva svoj dlh voči 

veriteľovi čo do dôvodu aj výšky, a to v súhrnnej výške 13.051,85 € pozostávajúcej 

z čiastky 12.922,63 €, ktorý vznikol neoprávneným odberom pitnej vody 

a neoprávneným vypúšťaním odpadovej vody do verejnej kanalizácie na odbernom 

mieste Súkromné liečebné sanatórium, Diaľničná 1, Senec a čiastky 129,22 € za poplatok 

za poskytnutie splátkového kalendára účtovaného veriteľovi Bratislavskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na splátkach dlhu uvedeného v ods. 1 tohto článku v celom 

rozsahu v zmysle podmienok a ustanovení nasledovného splátkového kalendára. 

 

 

 

 

 



Čl. III 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník sa zaväzuje splatiť veriteľovi svoj záväzok 

špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy v 13 mesačných splátkach nasledovne: 

 

 

splátka Dátum úhrady Výška splátky v € 

1. 30.08.2014 1000,- 

2. 30.09.2014 1000,- 

3. 30.10.2014 1000,- 

4. 30.11.2014 1000,- 

5. 30.12.2014 1000,- 

6. 30.01.2015 1000,- 

7. 28.02.2015 1000,- 

8. 30.03.2015 1000,- 

9. 30.04.2015 1000,- 

10. 30.05.2015 1000,- 

11. 30.06.2015 1000,- 

12. 30.07.2015 1000,- 

13. 30.08.2015 1051,85 

 

2. Dlžník si je vedomý, že touto dohodou sa neoslobodzuje od povinnosti riadne uhrádzať 

všetky platby za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd fakturované 

veriteľom dlžníkovi priebežne do uzatvorenia riadnej zmluvy o dodávke pitnej vody. 

3. Ak si dlžník nesplní povinnosť uhradiť niektorú so splátok v stanovenom termíne, táto 

dohoda stráca platnosť a celý uznaný dlh, resp. jeho zostatok po čiastočnej úhrade sa 

stáva v zmysle ustanovenia § 565 občianskeho zákonníka splatný. Dlžník je povinný ho 

uhradiť veriteľovi v celosti do 3 kalendárnych dní. 

4. Pokiaľ dlžník nehradí uznaný dlh, resp. jeho zostatok ani v lehote 3 kalendárnych dní 

veriteľ má neobmedzené právo domáhať sa úhrady dlhu. 

 

Čl. IV. 

 

1. Táto dohoda sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

2. Zmluvné stany sa dohodli, že vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke veriteľa. 

4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať   

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 
 

 

V Senci,  dňa 15.8.2014 

 

 „podpísané“       „podpísané“ 

      ...................................................    ........................................ 

Paed. Dr. Andrej Argaláš     Ing. Karol Kvál 

   zriaďovateľ SLVS                      primátor 


