
 

Dohoda  o uznaní záväzku spolu so splátkovým kalendárom 

4/2013 

uzatvorená podľa ust. § 323  zák. č. 513/119 Zb. Obchodný zákonník 

 

Veriteľ:       Obec  Lomná 

Zastúpená:    Jozef  Straka, starosta obce 

IČO:   00314633 

DIČO:   2020571685 

Bank. spojenie:  Prima banka, a.s. Žilina 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dlžník:      

Meno a Priezvisko :   Juraj  Beťák a manž.  Zuzana Beťáková 

Nar. :      xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 

Bydlisko:        029 56   Zákamenné, Mrzačka 809  

 

 

 

Čl. I 

Predmetom  tejto  dohody  je  dlh voči veriteľovi, ktorému  dlhuje  dlžník  v celkovej výške  461,19 

€  (slovom štyristošesťdesiatjedeneuro/0,19 centov  k 31.12.2012. Vyššie uvedený dlh vznikol na 

základe neuhradenia  nájmu  za  1. izb. byt za obdobie   07-11/2012,  vodné a stočné   a faktúry    za  

el. energiu/ spoločné priestory v bytovom dome  č.  fa   2012020. 

Nájom bytu  Vodné a stočné El. energia za spol. priestory Spolu 

193,00 251,45 16,74 461,19 € 

  

Dlžník podpisom tejto dohody uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči veriteľovi.  

      



 

 

Čl. II 

1. Dlžník sa touto dohodou zaväzuje  Obci Lomná  uhradiť dlžnú čiastku vo výške 461,19 

(slovom: štyristošesťdesiatjedeneuro/0,19 centov      v    splátkach:  

 

1. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 31. 03.2013  

2. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 30. 04.2013  

3. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 31. 05.2013  

4. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 30. 06.2013  

5. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 31. 07.2013  

6. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 31. 08.2013  

7. Splátka vo výške 60,00 € s dátumom splatnosti 30. 09.2013  

8. Splátka vo výške 41,19 € s dátumom splatnosti 31. 10.2013  

 

 

2. Všetky splátky budú uhrádzané bankovým prevodom na účet Obci Lomná  uvedený v záhlaví 

tejto dohody, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lomnej. Pri úhradách 

jednotlivých splátok dlžník uvádza ako VS: 99192 

3. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo, 

ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery. 

                                       Čl. III. 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle veriteľa. 

2. Dohoda ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedna pre veriteľa a jedna pre dlžníka. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodou riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, prehlasujú, 

že dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na dôkaz toho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

V Lomnej, dňa  ........................    V Lomnej, dňa ...................... 

 

...............................................................   ........................................................ 

                       Dlžník              Jozef  Straka, starosta obce 



 

 

Dohoda  o uznaní záväzku spolu so splátkovým kalendárom 

 3/2013 

uzatvorená podľa ust. § 323  zák. č. 513/119 Zb. Obchodný zákonník 

 

Veriteľ:       Obec  Lomná 

Zastúpená:    Jozef  Straka, starosta obce 

IČO:   00314633 

DIČO:   2020571685 

Bank. spojenie:  Prima banka, a.s. Žilina 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dlžník:     

Meno a Priezvisko :   Katarína  Brachňáková 

Nar. :      xxxxxxxxxxx 

Bydlisko:        029 54    Lomná 192/9A 

 

 

 

Čl. I 

Predmetom  tejto  dohody  je  dlh voči veriteľovi, ktorému  dlhuje  dlžník  v celkovej výške  441,68 

€  (slovom štyristoštyridsaťjedeneuro/0,68 centov  k 31.12.2012. Vyššie uvedený dlh vznikol na 

základe neuhradenia  nájmu  za  1. izb. byt za obdobie   05/2012-12/2012,  vodné a stočné   a faktúry    

za  el. energiu/ spoločné priestory v bytovom dome  č.  fa   2012014. 

Nájom bytu  Vodné a stočné El. energia za spol. priestory Spolu 

308,80 121,64 11,24 441,68 € 

  

Dlžník podpisom tejto dohody uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči veriteľovi.  



     

 

Čl. II 

4. Dlžník sa touto dohodou zaväzuje  Obci Lomná  uhradiť dlžnú čiastku vo výške 441,68 

(slovom: štyristoštyridsaťjedeneuro/0,68 centov      v    splátkach:  

 

9. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 31. 03.2013  

10. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 30. 04.2013  

11. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 31. 05.2013  

12. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 30. 06.2013  

13. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 31. 07.2013  

14. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 31. 08.2013  

15. Splátka vo výške 55,00 € s dátumom splatnosti 30. 09.2013  

16. Splátka vo výške 56,68 € s dátumom splatnosti 31. 10.2013  

 

 

5. Všetky splátky budú uhrádzané bankovým prevodom na účet Obci Lomná  uvedený v záhlaví 

tejto dohody, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lomnej. Pri úhradách 

jednotlivých splátok dlžník uvádza ako VS: 99192 

6. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo, 

ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery. 

                                       Čl. III. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle veriteľa. 

5. Dohoda ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedna pre veriteľa a jedna pre dlžníka. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodou riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, prehlasujú, 

že dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na dôkaz toho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

V Lomnej, dňa  ........................    V Lomnej, dňa ...................... 

 

...............................................................   ........................................................ 

                       Dlžník              Jozef  Straka, starosta obce 



Dohoda  o uznaní záväzku spolu so splátkovým kalendárom 

 2/2013 

uzatvorená podľa ust. § 323  zák. č. 513/119 Zb. Obchodný zákonník 

 

Veriteľ:       Obec  Lomná 

Zastúpená:    Jozef  Straka, starosta obce 

IČO:   00314633 

DIČO:   2020571685 

Bank. spojenie:  Prima banka, a.s. Žilina 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dlžník:     

Meno a Priezvisko :   Antónia Majcherová rod. Ľubová 

Nar. :      xxxxxxxxxxx 

Bydlisko:        029 54    Lomná 192/7B 

 

 

 

Čl. I 

Predmetom  tejto  dohody  je  dlh voči veriteľovi, ktorému  dlhuje  dlžník  v celkovej výške 1 502 €  

(slovom jedentisícpäťstodvaeuro)  k 31.12.2012. Vyššie uvedený dlh vznikol na základe 

neuhradenia  nájmu  za  2. izb. byt za obdobie   12/2011-12/2012,  vodné a stočné   a faktúry    za  el. 

energiu/ spoločné priestory v bytovom dome  č.  fa  2010030, 2012028. 

Nájom bytu  Vodné a stočné El. energia za spol. priestory Spolu 

735,67 733,56 32,77 1 502,00 € 

  

Dlžník podpisom tejto dohody uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči veriteľovi.  

     

 



Čl. II 

7. Dlžník sa touto dohodou zaväzuje  Obci Lomná  uhradiť dlžnú čiastku vo výške 1 502,00 

(slovom: jedentisícpäťstodva euro     v    splátkach:  

17. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 03.2013  

18. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 30. 04.2013  

19. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 05.2013  

20. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 30. 06.2013  

21. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 07.2013  

22. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 08.2013  

23. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 30. 09.2013  

24. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 10.2013  

25. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 30. 11.2013  

26. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 12..2013 

27. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 31. 01.2014  

28. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 28. 02.2014 

29. Splátka vo výške 30,00 € s dátumom splatnosti 28. 02.2014, 

 

Po roku  sa  dohoda  o uznaní záväzku prehodnotí.  

  

 

 

8. Všetky splátky budú uhrádzané bankovým prevodom na účet Obci Lomná  uvedený v záhlaví 

tejto dohody, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lomnej. Pri úhradách 

jednotlivých splátok dlžník uvádza ako VS: 99192 

9. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo, 

ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery. 

                                       Čl. III. 

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle veriteľa. 

8. Dohoda ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedna pre veriteľa a jedna pre dlžníka. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodou riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, prehlasujú, 

že dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na dôkaz toho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Lomnej, dňa  ........................    V Lomnej, dňa ...................... 

 

...............................................................   ........................................................ 

                       Dlžník              Jozef  Straka, starosta obce 



Dohoda  o uznaní záväzku spolu so splátkovým kalendárom 

 1/2013 

uzatvorená podľa ust. § 323  zák. č. 513/119 Zb. Obchodný zákonník 

 

Veriteľ:       Obec  Lomná 

Zastúpená:    Jozef  Straka, starosta obce 

IČO:   00314633 

DIČO:   2020571685 

Bank. spojenie:  Prima banka, a.s. Žilina 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dlžník:     

Meno a Priezvisko :   Miroslav  Drígeľ  a manželka  Viera  Drígľová rod. Franeková 

Nar. :      xxxxxxxx    xxxxxxxxx 

Bydlisko:        029 54    Lomná 192/3B 

 

 

 

Čl. I 

 Predmetom  tejto  dohody  je  dlh voči veriteľovi, ktorému  dlhuje  dlžník  v celkovej výške  

2 715,40 €  (slovom dvetisícsedemstopätnásťeuro/0,40 centov)  k 31.12.2012. Vyššie uvedený dlh 

vznikol na základe neuhradenia  nájmu  za  2. izb. byt za obdobie   02/2010-12/2012,  vodné a stočné   

a faktúry    za  el. energiu/ spoločné priestory v bytovom dome  č.  fa  2010035, 2011009, 2012031. 

Nájom bytu  Vodné a stočné El. energia za spol. priestory Spolu 

1 980,65 686,59 48,16 2 715,40 

  

Dlžník podpisom tejto dohody uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči veriteľovi.  

      

 



Čl. II 

10. Dlžník sa touto dohodou zaväzuje  Obci Lomná  uhradiť dlžnú čiastku vo výške 2 715,40 

(slovom: dvetisícsedemstopäťnásť euro /0,40 centov    v    splátkach:  

30. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 03.2013  

31. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 30. 04.2013  

32. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 05.2013  

33. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 30. 06.2013  

34. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 07.2013  

35. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 08.2013  

36. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 30. 09.2013  

37. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 10.2013  

38. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 30. 11.2013  

39. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 12..2013 

40. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 01.2014  

41. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 28. 02.2014  

42. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 03.2014  

43. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 30. 04.2014  

44. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 05.2014  

45. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 30. 06.2014  

46. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 07.2014  

47. Splátka vo výške 150,00 € s dátumom splatnosti 31. 08.2014  

48. Splátka vo výške   15,40 € s dátumom splatnosti 30. 09.2014  

 

11. Všetky splátky budú uhrádzané bankovým prevodom na účet Obci Lomná  uvedený v záhlaví 

tejto dohody, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lomnej. Pri úhradách 

jednotlivých splátok dlžník uvádza ako VS: 99192 

12. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo, 

ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery. 

                                       Čl. III. 

10. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle veriteľa. 

11. Dohoda ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedna pre veriteľa a jedna pre dlžníka. 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodou riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, prehlasujú, 

že dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na dôkaz toho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Lomnej, dňa  ........................    V Lomnej, dňa ...................... 

 

...............................................................   ........................................................ 

                       Dlžník              Jozef  Straka, starosta obce 


