Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 6/2020
uzavretá v zmysle § 558 a § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
medzi:
Veriteľom:
MESTO PREŠOV, Hlavná č. 73, 080 68 Prešov
IČO: 00327 646, DIČ: 2021225679
Číslo účtu: 6619911075/1111
IBAN: SK39 1111 0000 0066 1991 1075
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Prešov
Zastúpené mandatárom:
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov
IČO: 31722814, DIČ: 2020521393
v zastúpení: Ing. Peter Miklovič, konateľ spoločnosti
a
Dlžníkom:
1/ HOLUB Alexander, dátum narodenia: rodné číslo:
trvale bytom:
2/ HOLUBOVÁ Anna, rod. Belyová, dátum narodenia: rodné číslo:
trvale bytom:
variabilný symbol:
Účastníci tejto dohody sa dohodli, že dlžník uhradí dlžnú čiastku z titulu nedoplatku z Vyúčtovania
nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu na ul. k Starej Tehelni 9, byt č. 113 za rok
2019 vo výške 435,12,- Eur.
Dlžník plne uznáva svoje záväzky voči veriteľovi čo do dôvodu a výšky a je si vedomý všetkých
právnych následkov, ktoré právny poriadok SR s uznaním dlhu a s touto dohodou spája a zaväzuje sa
ich uhradiť takto:
Dlžník zaplatí dlh za nájom bytu a služby spojené s užívaním bytu v pravidelných mesačných splátkach
po 50,- Eur, vždy najneskôr k 25. dňu každého kalendárneho mesiaca, začínajúc mesiacom jún až
do zaplatenia. V prípade neuhradenia jedinej splátky zaplatí nezaplatený zvyšok naraz do 30 dní po
splatnosti neuhradenej splátky.
Úhrada dlhu sa neposudzuje ako riadne plnenie nájomného, zároveň dlžník berie na vedomie, že ak
v uvedenom termíne nebude splácať dlh v dohodnutej výške, veriteľ bude dlh vymáhať súdnou cestou.
Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
Táto dohoda bola spísaná dobrovoľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
V Prešove, dňa 1.6.2020
Veriteľ

Dlžník

....................................
Ing. Peter Miklovič
konateľ spoločnosti

...........................................
1/ Holub Alexander

.......................................
2/ Holubová Anna
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