Slovenská 40, 080 01 Prešov
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64
e-mail: sekretariat@presovreal.sk
www.presovreal.sk
OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P

Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári
uzavretá v zmysle ust. § 323 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len ako „Dohoda“)
uzatvorená medzi:
Dlžník:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO
DIČ
Zapísaná:
Číslo ŽR:
a
Veriteľ:
Obchodné meno:
So sídlom:
za spoločnosť koná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu IBAN:

Rudolf Palko
Vansovej 12, 080 01 Prešov
14277344
1020991081
v Živnostenskom registri Okresného úradu v Prešove
707-4816
(ďalej len „dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare)
PREŠOV REAL s.r.o.
Slovenská 40, 080 01 Prešov
Ing. Peter Miklovič, konateľ
31 722 814
2020521393
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
SK98 1111 0000 0010 1976 4005
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro,
vo vložke č. 2847/P
(ďalej len „veriteľ“ v príslušnom gramatickom tvare“)
(ďalej spolu aj ako „účastníci dohody“).

Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu s cieľom vysporiadať záväzky Dlžníka voči Veriteľovi, ktoré
neboli do dnešného dňa uhradené.
I.
Uznanie záväzku
1. Dlžník týmto čo do dôvodu a výšky uznáva svoj záväzok voči veriteľovi tak ako je špecifikovaný
v bode 3 tohto článku, ktorý vznikol z titulu neuhradenia služieb spojených s nájomným nebytového
priestoru v zmysle Zmluvy na dodávku energie č. 4520 zo dňa 01.01.2014, čím sa stal dlžník povinný
veriteľovi zaplatiť istinu vo výške 3 410,64 ,-€ (slovom: tritisícštyristodesať eur a šesťdesiatštyri
centov) (ďalej aj len ako „Záväzok“).
2. Dlžník sa zaväzuje, že svoj Záväzok splatí formou splátkového kalendára a to tak, ako je uvedené v
článku II tejto Dohody.
3. Záväzok Dlžníka voči Veriteľovi čo do výšky istiny vyplýva zo a služieb spojených s nájomným za
rok 2016 a 2017 voči Veriteľovi:
3.1 Vyúčtovanie za rok 2016 z faktúry č. FV452016 zo dňa 31.05.2017 v čiastke 1 452,19 €,
3.2 Vyúčtovanie za rok 2017 z faktúry č. FV452017 zo dňa 31.05.2018 v čiastke 1 958,45 €.
Celkom spolu istina vo výške 3 410,64 ,-€ (slovom: tritisícštyristodesať eur a šesťdesiatštyri centov).
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II.
Dohoda o splátkach
1. Účastníci dohody sa dohodli na nasledovnom splátkovom kalendári, pričom Dlžník vyhlasuje, že s
jeho podmienkami výslovne súhlasí a na jeho základe splatí svoj Záväzok tak ako je uvedené nižšie
riadne a včas:
1.1 Rozvrh splátok:
Splátka č. Výška splátky
Splatnosť najneskôr
do
1
300 ,-€
30.11.2019
2
300 ,-€
31.12.2019
3
300 ,-€
31.01.2020
4
300 ,-€
29.02.2020
5
300 ,-€
31.03.2020
6
300 ,-€
30.04.2020
7
300 ,-€
31.05.2020
8
300 ,-€
30.06.2020
9
300 ,-€
31.07.2020
10
300 ,-€
31.08.2020
11
300 ,-€
30.09.2020
12
110,64 ,-€
31.10.2020
SPOLU
3 410,64,-€
2. Dlžník je povinný jednotlivé splátky uhrádzať na účet veriteľa vedený v UniCredit Bank Czech
Republik and Slovakia, a.s., č. IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005, VS: 4520.
3. Dlžník berie na vedomie, že v prípade, že sa dostane do omeškania so splatením čo i len jednej
splátky dohodnutého Splátkového kalendára, stáva sa splatným celý doposiaľ nesplatený Záväzok a
veriteľ si svoje právo začne uplatňovať súdnou cestou.

1.

2.
3.

4.

III
Spoločné a záverečné ustanovenia
Účastníci dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, že ich vôľa je pri uzatváraní tejto Dohody
skutočne daná, vôľa v tejto Dohode je prejavená slobodne, bez nátlaku, bez právnej vyhrážky, vážna,
určitá, zrozumiteľná, bez omylu a že Dohoda nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných
podmienok a v tiesni ani jedného z účastníkov Dohody. Účastníci tejto Dohody ju na znak súhlasu s
obsahom tejto Dohody a záväzkov zakladaných touto Dohodou vlastnoručne podpisujú.
Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Veriteľ obdrží dve vyhotovenia, Dlžník jedno
vyhotovenie.
Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne a to formou vzostupne očíslovaných dodatkov,
ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody, a ktoré musia byť podpísané obidvoma
Účastníkmi dohody. V opačnom prípade bude dodatok neplatný.
Dohoda sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnou dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle Veriteľa.

V Prešove dňa ...................

V Prešove dňa ...................

Dlžník:
...............................................
Rudolf Palko

Veriteľ:
...............................................
PREŠOV REAL s.r.o.
Ing. Peter Miklovič, konateľ
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