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UZNANIE ZÁVÄZKU A 

DOHODA O ZAPLATENÍ ZÁVÄZKU  

č.4/2020 

uzatvorená podľa § 323 a § 407 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  a podľa § 51 a § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „dohoda“)  

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI: 

 

1.1. Veriteľ: 

Enerbyt  s.r.o 

so sídlom: Lipová 1/939, 943 01 Štúrovo, SR 

konanie menom spoločnosti: Ing. Juraj Szórad – konateľ spoločnosti 

IČO: 36 753 491 

DIČ: 2022348625 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 2543180/5200 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddiel i Sro vo vložke č. 19627/N 

ak jeho zaplateniu sa zaväzuje nasledujúcou dohodou. 

ďalej len“veriteľ“ 

 

1.2. Dlžník: 

Nána Invest, s.r.o. 

So sídlom:  Madáchova  3532/32, 943 60 Nána, SR 

konanie menom spoločnosti: Mgr.Tomáš Szalatnyai – konateľ spoločnosti 

IČO: 46 121 617 

DIČ: SK 2023243706 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: 12598556/5200 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddieli Sro vo vložke č. 28806/N 

ďalej len“dlžník“ 

http://www.enerbyt.sk/
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II. 

UZNANIE ZÁVÄZKU 

 

2.1. Dlžník podpisom tejto dohody potvrdzuje, že uznáva  v plnej miere svoj záväzok 

vyplývajúci : 

 

z vyúčtovacej faktúry č.:    555200094  13.918,15 € 

 

z mesačných zálohových faktúr č.  :  555190272    4.999,63 €  

       555200014    5.205,25 € 

       555200034    5.205,25 € 

       555200110    5.205,25 € 

       555200127    5.205,25 € 

       541200077    5.205,25 € 

__________________________________________ 

       Spolu:   44.944,03 € 

 

III. 

DOHODA O ZAPLATENÍ  

 

3.1.  Veriteľ a dlžník sa dohodli že dlžník  zaplatí svoj záväzok uvedený v bode 2.1. tejto 

dohody  prevodom na účet  veriteľa  v  mesačných splátkach vo výške 6.420,-€ /slovom 

šesťtisícštyristodvadsať Eur/ najneskôr do 25.-ho dňa kalendárneho mesiaca s prvou splátkou 

do 25. mája 2020  a poslednou splátkou  do 25.decembra   2020  . Výška poslednej  splátky 

je vo výške  6.424,03 €. 

3.2. Splátka podľa bodu 3.1.tejto dohody sa považuje za zaplatenú  v deň pripísania splátky 

na účet veriteľa.  

3.2. Veriteľ a dlžník sa dohodli, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, 

dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi  úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň 

z omeškania z celej dlžnej sumy uvedenej v bode 2.1. tejto dohody  

3.3. Touto dohodou  nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté 

pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné). 

 

IV. 
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PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Táto dohoda nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 

veriteľa a dlžníka. 

4.2. Táto dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 1 dostane dlžník a 3 veriteľ. 

4.3. Táto dohoda je spísaná slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, bola pred podpisom prečítaná a na znak súhlasu stranami 

dohody podpísaná.  

4.4. Touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti veriteľa a dlžníka vyplývajúce 

z iných zmlúv a dohôd. 

4.5. Prípadné dodatky a zmeny tejto dohody je možné dojednať výlučne písomnou formou.

  

4.4. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží veriteľ a jedno  

obdrží  dlžník.  

 

 

V Štúrove, dňa 18.5.2020 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------    ----------------------------------------- 

 Nána Invest, s.r.o.      Enerbyt s.r.o. 

Mgr.Tomáš Szalatnyai     Ing.Juraj Szórad 

konateľ spoločnosti      konateľ spoločnosti   

 

 


