
Uznanie záväzku 
a 

Dohoda o splácaní dlhu 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 

Obec Staškov 

Sídlo:    Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov 
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., Čadca 
Číslo účtu:  0279675001/5600 
IČO:    00314293 
DIČ:    2020553271 
Tel., fax.:   041/4302723, 041/4302726 
Email:   obecstaskov@stonline.sk 
(ďalej len „veriteľ“) 

a 

Hnidka Pavol 

Bytom:   Staškov č.      , 023 53  Staškov 

(ďalej len „dlžník“) 

 

Čl. II 
Uznanie záväzku 

1. Dlžník a veriteľ uzavreli dňa 31.08.2011 Zmluvu o nájme nehnuteľnosti (ďalej len „Zmluva“), 
na základe ktorej veriteľ ako prenajímateľ prenajímal dlžníkovi ako nájomcovi bytové 
priestory – byt č. 5 v budove zdravotného strediska a dlžník bol povinný platiť nájom a ďalšie 
odplaty v Zmluve dohodnuté za priestory, ktoré v roku 2012 užíval. 

2. Dlžník uznáva  svoj záväzok voči veriteľovi k 31.12.2012 vo výške 165,55 € (slovom 
Jednostošesťdesiatpäť eur 55centov). 
Záväzok dlžníka vznikol vyúčtovaním skutočných nákladov a preddavkov za služby 
poskytované s nájmom bytu č. 5 za rok 2012 (náklady súvisiace s výrobou a dodávkou tepla, 
ohrev vody, vodné a stočné, osvetlenie spoločných priestorov). 

 

Čl. III 
Dohoda o splácaní dlhu a splátkový kalendár 

1. Dňom podpísania tejto dohody sa zmluvné strany dohodli, že pohľadávku veriteľa vo výške 
uznaného záväzku 165,55 € zaplatí dlžník v piatich mesačných splátkach splatných 25. dňa 
bežného mesiaca nasledovne: 

 

mailto:obecstaskov@stonline.sk


Termín splatnosti       Suma 

25.12.2013        35,00 € 

25.01.2014         35,00 € 

25.02.2014        35,00 € 

25.03.2014        35,00 € 

25.04.2014        25,55 € 

Spolu        165,55 € 

 

2. Splátka sa považuje za splatenú dňom pripísania sumy na účet veriteľa. 
3. Nezaplatením čo i len jednej splátky riadne (v plnej výške) a včas sa stáva splatný celý dlh 

naraz a veriteľ je oprávnený si uplatniť úroky z omeškania a pohľadávku vymáhať cestou 
súdu. 

 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda, vrátane splátkového kalendára, je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Uznanie záväzku a Dohodou o splácaní dlhu, vrátane splátkového kalendára, sa vyhotovuje 
v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 

3. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a uzavreli ju slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne.  

 

V Staškove, dňa 19.11.2013 

 

  

 

.............................................      ............................................. 
      veriteľ              dlžník 
            Obec Staškov         Pavol Hnidka v. r. 
       Ing. Ladislav Šimčisko v. r. 


