
Dohoda o zaplatení dlhu  
uzatvorená podľa § 521 Občianskeho zákonníka  

a  

Uznanie  dlhu 

v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka 

 

Veriteľ:  Mesto Ţiar nad Hronom 

       Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor  mesta 

 Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom 

 IČO: 00 321 125  

       DIČ: 2021339463   

 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

 Číslo účtu: 14621422/0200  

 (ďalej len ako „veriteľ“) 

 

Dlžník:  Slavomír Ciling - SIMONS 

 Miesto podnikania: Sládkovičova 32/13, 965 01 Ţiar nad Hronom  

 IČO: 33329206 

 (ďalej len ako „dlţník“) 

 

Článok I.  

 

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.04.2010 nájomnú zmluvu č. 2012/2010, na základe ktorej 

bol nájomca v lehote do 30.06.2010 povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné vo výške 

1128,80 €/rok.  

2) V zmysle čl. III. ods. 4 nájomnej zmluvy si zmluvné strany za omeškanie s platením 

nájomného dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlţnej sumy za kaţdý deň 

omeškania. 

3) Veriteľ má voči dlţníkovi z titulu neuhradeného nájomného za obdobie od 01.2010 do 

8.12.2010 nasledovnú pohľadávku, pozostávajúcu z:   

a) istiny (nájomné) vo výške 658,42 € s prísl.  

b) úrokov z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 658,42 € Eur a to od 01.07.2010  do 

zaplatenia, 

c) zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlţnej sumy za kaţdý deň omeškania a to od 

01.07.2010  do zaplatenia.  

4) Nakoľko dlţník do dnešného dňa veriteľovi peňaţné prostriedky neuhradil, je v omeškaní 

s plnením svojho záväzku, na základe čoho veriteľ eviduje voči dlţníkovi splatnú 

pohľadávku, bliţšie špecifikovanú v bode 3 tohto článku.   

5) Dlžník svoj dlh, bližšie špecifikovaný v bode 3 tohto článku,  voči veriteľovi uznáva čo 

do dôvodu a výšky.  

6) Dlžník sa zaväzuje veriteľovi zaplatiť dlh v nasledovných splátkach:  

a) do 15.4. 2011 sumu vo výške 100 € (istina),  

b) do 15.5. 2011 sumu vo výške 100 € (istina),  

c) do 15.6. 2011 sumu vo výške 100 € (istina),  

d) do 15.7. 2011 sumu vo výške 100 € (istina),  

e) do 15.8. 2011 sumu vo výške 100 € (istina),  



f) do 15.9. 2011 sumu vo výške 100 € ( istina + úroky z omeškania)  

g) do 15.10. 2011 úroky z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej sumy od 01.07.2010  

do zaplatenia + zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania od 01.07.2010  do zaplatenia,  

a to na účet veriteľa, číslo účtu 14621422/0200,  variabilný symbol 1710016142,  alebo 

do pokladne Mestského úradu v Ţiari nad Hronom.  

7) Nezaplatením jednej splátky alebo zaplatením splátky v niţšej sume ako je dohodnuté 

zmluvnými stranami v stanovenej lehote,  sa stáva splatným celý dlh. 

 

Článok II. 

1) Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

2) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle veriteľa.  

3) Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, kaţdé vyhotovenie má postavenie 

originálu, z ktorých dve vyhotovenia obdrţí veriteľ a jedno vyhotovenie dlţník.  

4) Dlţník a veriteľ prehlasujú, ţe túto dohodu si riadne prečítali,  obsahu porozumeli, ich 

prejavy vôle sú mienené váţne a slobodné. Dlţník a veriteľ na znak súhlasu túto dohodu 

vlastnoručne podpísali.  

 

     V Ţiari nad Hronom, dňa 29.3.2011  

  

 

             Veriteľ:                                          Dlžník:   

 

           

 

 

 

       _______________________                                     _______________________                                  

          Mgr. Ivan Černaj, primátor          Slavomír Ciling – SIMONS                                  

           Mesta Žiar nad Hronom                                                     

 

 

 

 

Podpísané v.z. Podpísané  


