
 

UZNANIE ZÁVÄZKU 
A  

DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI 
UZATVORENÁ PODĽA § 323 ZÁKONA Č. 513/1991 Z. Z. OBCHODNÉHO 

ZÁKONNÍKA 
 

 
 
Veriteľ :   

Obchodné meno: Obec Jakubov 
Sídlo:   Jakubov 191, 900 63 

 IČO:   46 058 885 
IBAN:   SK30 5600 0000 0032 0382 7001 
BIC (SWIFT):  KOMASK2X 
Telefón:  +421 910 621 111 
Zastúpená:  Mgr. Peter Gajdár – starosta obce 

 
(ďalej aj ako „veriteľ“) 

 
 
Dlžník :    

Obchodné meno: Spoločenstvo SVOJBYT  
Sídlo:   900 63 Jakubov č. 48 

 IČO:   31796354 
 Zastúpený:  Mária Poluchová 

   
(ďalej aj ako „dlžník“) 

 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
   
1. Veriteľ s dlžníkom uzavreli dňa  02.01.2011 Zmluvu číslo 02383/04 o dodávke vody 

z verejného vodovodu uzavretú podľa § 15 ods.7 písm. b) o zákona č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách“) a Obchodného zákonníka. 
 

2. Na základe vyššie uvedených zmlúv bolo dňa 20.12.2019 listom zaslané dlžníkovi vyúčtovanie  
za odber vody z verejného vodovodu a to nasledovne: 

 
- obdobie od novembra 2017 do apríla 2018 v sume 204,98 € 
- obdobie od mája 2018 do októbra 2018 v sume 184,29 € 
- obdobie od novembra 2018 do apríla 2019 v sume 159,09 € 
- obdobie od mája 2019 do októbra 2019 v sume 159,09 € 

 
 
3. Veriteľ dňa 20.12.2019 zaslal dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku vzniknutého 

dodávkou vody z verejného vodovou s lehotou splatnosti 15 dní od doručenia tejto výzvy. 
 



4. Dlžník do dnešného dňa veriteľovi vyúčtované sumy za odber vody z verejného vodovodu 
neuhradil. 
 

5. Vzhľadom na vyššie uvedené predstavuje istina pohľadávky veriteľa sumu 707,45€. 
 

 
 

II. 
Uznanie dlhu 

 
1. Dlžník podpisom tejto dohody uznáva svoj dlh v zmysle čl. I tejto dohody čo do dôvodu aj 

výšky voči veriteľovi, ktorý vznikol v súvislosti s vyúčtovanými sumami za odber vody 
z verejného vodovodu, ktoré dlžník neuhradil, špecifikovanými v čl. I. ods. 2 tejto dohody, 
pričom sa tento dlh dlžník zaväzuje splatiť v zmysle podmienok stanovených v čl. III tejto 
dohody. 

 
2. Dlžník uznáva svoj dlh v zmysle čl. I tejto dohody v celom rozsahu čo do dôvodu aj výšky 

a to aj pre prípad, kedy by bol dlh premlčaný čo i len v čiastočnom rozsahu. 
 
 

 
III. 

Predmet dohody 
 
1. Dlžník sa týmto zaväzuje, že tento svoj dlh vo výške 707,45 € zaplatí veriteľovi vždy k 20. 

dňu príslušného mesiaca vo výške 100 €. 
 

2. Dlžník ako osoba povinná prehlasuje, že mu je známy právny dôvod, predmet aj čas plnenia 
svojich záväzkov a zaväzuje sa svoj uznaný dlh voči veriteľovi špecifikovaný v čl. I tejto 
dohody zaplatiť veriteľovi spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku tejto dohody. 
 

3. Dlžník a veriteľ sa dohodli, že dlžník jednotlivé splátky zaplatí veriteľovi v hotovosti alebo 
bezhotovostným prevodom na bankový účet veriteľa, účet vedený v Prima banka Slovensko 
a.s., č. ú. 3203827001/5600, IBAN SK30 5600 0000 0032 0382 7001, VS 9040002383, alebo 
do pokladne Obecného úradu. 
 

4. Dlžník a veriteľ sa dohodli, že ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením ktorejkoľvek 
splátky dlhu, stáva sa splatný celý dlh a veriteľ je oprávnený požadovať, aby dlžník vrátil celú 
dlžnú sumu.  
 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto Dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa 
spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR. 

 
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 
 



3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každý účastník tejto zmluvy  obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju slobodne 

a vážne, určite a zrozumiteľne, nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
 
 

 
Veriteľ Dlžník  
 
V Jakubove, dňa  10.01.2020 

 
V Jakubove, dňa  10.01.2020 
 
 
 

 

 
 

_______________________ 
         Mgr. Peter Gajdár  
                starosta 

 
 

_______________________ 
Mária Poluchová 

 
 
 

           
 
 
         


