
Dohoda o splátkach 
 
 

Veriteľ: Obec Sučany 
Zastúpený: Martin Rybár – starosta 
Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany 
IČO: 00316938 
Bankové spojenie: Slovenská  sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu: SK4909000000000351556027 
(ďalej len „veriteľ“) 
 
a 
 
Dlžník: Lucia Kroščenová 
Bytom:  
Dátum narodenia:  
(ďalej len „dlžník“) 
 
uzatvárajú túto dohodu o splátkach : 
 
1. Identifikácia záväzku 
1.1. Dlžník uzatvoril dňa 15.07.2021 s veriteľom zmluvu,  predmetom ktorej je vyplatenie nedoplatku 

vyúčtovania nájomného a služieb spojených s nájmom za rok 2020  a pohľadávku na úhrade 
nájomného za obdobie od 1/2016 do 12/2019 (ďalej len „zmluva“). Veriteľ má na základe 
skutočnosti uvedenej v bode 1.1. voči dlžníkovi pohľadávku v celkovej výške 1158,77€ ( slovom: 
Jedentisícjednostopäťdesiatosem 77/100€ ).  

1.2.  
2. Vyhlásenie dlžníka 
2.1. Dlžník vyhlasuje, že v súlade s §558 Občianskeho zákonníka uznáva svoj záväzok identifikovaný 

v čl. 1  tejto dohody vo výške 1158,77 € čo do dôvodu a výšky, a zaväzuje sa ho zaplatiť. 
 
3. Dohoda o splátkach 
3.1. Strany sa dohodli, že dlžník uhradí dlžnú sumu uvedenú v bode 1.1. tejto dohody do pokladne 

nasledovným spôsobom:  
a) sumu 50,00€ do 20.07.2021              l)  sumu 50,00€ do 20.06.2022     
b) sumu 50,00€ do 20.08.2021             m) sumu 50,00€ do 20.07.2022          
c) sumu 50,00€ do 20.09.2021             n) sumu 50,00€ do 20.08.2022 
d) sumu 50,00€ do 20.10.2021             o) sumu 50,00€ do 20.09.2022        
e) sumu 50,00€ do 20.11.2021             p) sumu 50,00€ do 20.10.2022 
f) sumu 50,00€ do 20.12.2021             r) sumu 50,00€ do 20.11.2022 
g) sumu 50,00€ do 20.01.2022             s) sumu 50,00€ do 20.12.2022 
h) sumu 50,00€ do 20.02.2022             t) sumu 50,00€ do 20.01.2023      
i) sumu 50,00€ do 20.03.2022             u) sumu 50,00€ do 20.02.2023 
j) sumu 50,00€ do 20.04.2022             v) sumu 50,00€ do 20.03.2023 
k) sumu 50,00€ do 20.05.2022             w) sumu 50,00€ do 20.03.2023 
z)          sumu 50,00€ do 20.04.2023              ž) sumu   8,77€ do 20.05.2023 
 

 



3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dlžníka s úhradou čo i len časti ktorejkoľvek 
splátky v lehote splatnosti v zmysle bodu 3.1. tejto dohody sa záväzok dlžníka uvedený v čl. 1 
stáva splatný v celom rozsahu, a to 10. dňom po vzniku omeškania s úhradou čo i len časti 
ktorejkoľvek splátky v lehote splatnosti v zmysle bodu 3.1. tejto dohody.  

 
4. Záverečné ustanovenia 
4.1. Dohoda je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z toho 1 je určený pre veriteľa a 1 pre dlžníka. 
4.2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle veriteľa. 
4.3. Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 

zmluvnými stranami. 
4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony obsiahnuté v tejto listine urobili slobodne, vážne, 

bez nátlaku a bez toho, že by pre niektorú z nich vznikla zvlášť nevýhodná situácia. Dohoda 
nebola uzavretá v tiesni, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto 
podpisujú. 

 
 
V Sučanoch, dňa 15.07.2021                              V Sučanoch, dňa 15.07.2021 
 
 
 
 
_________________________   ______________________ 
          za veriteľa                     dlžník  
   Martin Rybár – starosta                                                      Lucia Kroščenová                             
 
 


