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Dohoda o uznaní záväzku 
podľa §323 zákona č.513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Veriteľ: 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpenie: 

Zástupca vo veciach 
Zmluvných: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48 
826 46 Bratislava 
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva, na základe plnomocenstva 
Ing. František Sobota, cien predstavenstva, na základe plnomocenstva 

Ing. Boris Gregor, obchodný riaditeľ 
35850370 .̂ < J* 
2020263432 
SK2020263432 
VÚB, a.s. ....-*.. - . . i * -
SK68 0200 0000 3500 01004062 

Spoločnosť zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddieb Sa, vt.Č.:30B0/B 
(ďalej len „ Y M ŕ Ó L . 

Dlžnik: 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpenie: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Variabilný symbol: 

Mesto Senec 
Mestský úrad v Senci 
Mierové nám. č. 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
SK2020662237 
OTP Banka 
SK82 5200 0000 0000 0056 2441 (IBAN) 
14605048 

'fc*\ '*•} 

'uzatvorili v zmysle §323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v zmysle zákona 6.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

i.-. -! -"tum#u»: nasledovnú Dohodu o uznaní závazktŕ:,f*,,u'* 

1. Veriteľovi vznikla pohľadávka voči ^dlžníkovi, ktorý neoprávnene (bez zmluvy a úhrady) 
odoberal pitnú vodu zo zariadenie; veriteľa ä neoprávnene vypúšťal odpadové vody do 
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Súkromné liečebné sanatórium, Dialnlčná 1, Senec, 

2. Konaním podľa predchádzajúceho bodu sa dlžník dopustil bezdôvodného obohatenia 
v zmysle § 451 a nasl. Zák.Ó. 4071964 Zb. Občiansky zákonník. 

m^ 
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III. 

1. Dlžník týmto slobodne a vážne vyhlasuje, že v celom rozsahu uznáva svoj záväzok voči 
Veriteľovi, a to v súhrnnej výške 12.922,63 € (slovom dvanásťtisícdeväťstodvadsaťdva EUR, 
šesťdesiattri centov), ktorý vznikol z dôvodu neuhradenia faktúry č. 14605048, ktorú vystavil 
veriteľ na základe zistenia neoprávneného odberu obchodnou inšpekciou BVS a.s. Dlžník sa 
zaväzuje splniť záväzok určený v bode 1 tohto čiánku v celom rozsahu v zmysle podmienok 
a ustanovení nasledovného splátkového kalendára. 

IV. 

1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník sa zaväzuje splatiť veriteľovi svoj záväzok špecifikovaný 
v článku III. tejto dohody v 13 mesačných splátkach nasledovne: 

Splátka 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Dátum úhrady 
30.08.2014 
30.09.2014 
30.10.2014 
30.11.2014 
30.12.2014 
30.01.2015 
28.02.2015 
30.03.2015 
30.04.2015 
30.05.2015 
30.06.2015 
30.07.2015 
30.08 2015 

Výska splátky v EUR 
1000,00 
1000,00 
1000.00 
1000,00 
1000.00 
1000.00 
1000.00 
1000,00 
1000,00 
1000,00 
1000,00 
1000,00 
922,63 

2. Dlžník si je vedomý, že touto dohodou sa neostobodzifle od povinnosti riadne uhrádzať všetky 
ptatoy za dodavku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd fakturované Veritefom Dižnlkovi 
priebežne do uzatvorenia riadne} zmluvy o dodávkach pitné} vody. 

3. Dlžník si Je ctatej vedomý, že pri omeškaní so splatením dohodnutej splátky, má Veríter 
oprávnenie pristúpiť v súlade so zákonom č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, k prerušeniu dodávky vody, a to na 
ktoromkoľvek odbernom mieste bez ďalšieho upozornenia dlžníka. 

4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov uvedených v bode 3. tohto článku, dohoda stráca 
platnosť; a celý uznaný dlh, resp. Jeho zostatok po Čiastočnej úhrade sa stáva splatným. Dlžník 
je povinný ho uhradiť VerifBfovi v cetosti v lehote 3 kalendárnych dni. 

5. PokiaT Dlžník neuhradí uznaný dlh, resp. jéhp zostatok ani v lehote 3 kalendárnych dni Veríter 
má neobmedzené právo domáhať sa úhrady dlhu. 

v. 

1. Dlžník je povinný plniť bezhotovostne, prevodom alebo vkladom v prospech bankového účtu 
Veriteľa uvedeného v čiánku l. tejto dohody. V prípade plnenia bankovým prevodom sa bude 
považovať záväzok za splnený dňom pripísania poukázanej sumy na účet Veriteľa. 

2. Strany dohody sa dohodli, že vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody 
a účinnosť dňom po jej zverejnení na internetovej stránke dlžníka. 
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4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo strán 

dohody. 
5. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou pisomných dodatkov schválených 

oprávnenými zástupcami oboch strán dohody 

6 Strany dohody prehlasujú, že uvedenú dohodu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej vôle, 
ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné 
a určité. Dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. 
Dohodu si prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave, dňa: U oe. 201; 

Za veriteľa: 

Tg. Boris Greg.Qr_ ^> 
obchodný riaditeľ 

BRATISLAVSKÁ 
V O D Á R E N S K Á 
SPOLOČNOSŤ** 

82b *6 Bratislava žo, Pnafoy^ 49 fT 

2a dlžníka 

Ing. Karol Kvál 
primátor 
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