Dohoda o uznaní záväzku spolu so splátkovým kalendárom č. 177/2019
uzatvorená podľa ust. § 558 a § 570 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Veriteľ:

Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO:
00304557
DIČ:
2020879212
Bank. spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
SK70 0200 0000 0014 9727 2451
(ďalej len „veriteľ“)

Dlžníci:

Mária Račická, dátum nar.:
Trvalé bydlisko:
a
Dušan Račický, dátum nar.:
Trvalé bydlisko:
(ďalej len „dlžníci“)
(ďalej spolu aj ako „účastníci dohody“)
Čl. I

1. Veriteľ má vo vlastníctve byt č. 71, Pekná cesta 3, 831 05 Bratislava (ďalej len „byt“).
Dlžníci boli nájomcami bytu podľa zmluvy o nájme bytu č. 58/2015 zo dňa 13.03.2015
v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.10.2016, dodatku č. 2 zo dňa 09.05.2017 a dodatku č. 3 zo
dňa 26.03.2018.
2. Ku dňu podpísania tejto dohody dlžník veriteľovi dlhuje celkovú čiastku vo výške
592,17 € (slovom päťstodeväťdesiatdva EUR a sedemnásť centov). Dlh pozostáva
z neuhradenia nájomného a záloh za úhradu služieb spojených s užívaním bytu za rok
2018 a 2019 v celkovej výške 592,17 €.
3. Dlžníci podpisom tejto dohody uznávajú čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči
veriteľovi, vyplývajúci z neuhradenia vyššie uvedeného dlhu.
Čl. II
1. Dlžníci sa touto dohodou zaväzujú veriteľovi uhradiť riadne a včas dlžnú čiastku vo výške
592,17 € (slovom päťstodeväťdesiatdva EUR a sedemnásť centov). V uvedenej istine
(dlh) nie sú započítané poplatky z omeškania.
2. Počnúc mesiacom jún 2019 sa dlžníci zaväzujú uhrádzať veriteľovi dlžnú čiastku podľa
bodu 1. tohto článku v pravidelných mesačných splátkach vo výške mesačnej splátky
197,39 € (slovom stodeväťdesiatsedem EUR a tridsaťdeväť centov), vždy najneskôr do
25. dňa daného mesiaca a to až do úplného uhradenia dlžnej sumy 592,17 €, pričom
posledná splátka bude uhradená najneskôr 25. augusta 2019.
3. Všetky splátky sa dlžníci zaväzujú uhrádzať v hotovosti do pokladne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rača alebo bezhotovostným prevodom na účet veriteľa uvedený
v záhlaví tejto dohody, pričom pri úhrade uvedie variabilný symbol č. 1751900177.
Za

riadne a včasné plnenie sa považuje úhrada splátky v dohodnutej výške najneskôr v deň
jej splatnosti. V prípade uhrádzania splátky bezhotovostným prevodom na účet veriteľa sa
považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet veriteľa za deň úhrady.
4. Účastníci dohody sa dohodli, že neuhradením čo i len jednej splátky riadne a v čase
splatnosti, dlžník stráca výhodu splátok a splatným sa stáva celý dlh. Veriteľovi zároveň
vzniká právo vymáhať od vzniku dlhu okrem dlhu aj úroky z omeškania, ktoré sú
stanovené v § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Čl. III
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody na webovom sídle veriteľa.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dve pre
veriteľa a dve pre dlžníkov.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia,
prehlasujú, že dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na dôkaz toho ju vlastnoručne
podpisujú.
V Bratislave dňa 29.5.2019

V Bratislave dňa 29.5.2019

Za veriteľa:

Za dlžníkov:

……………………………..……
Mgr. Michal Drotován
starosta

……………………………..……
Mária Račická

……………………………..……
Dušan Račický

