
Dohoda o splátkach 
(ďalej len „dohoda“) 

 
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania 
  Lamačská cesta č. 8 
  833 04 Bratislava 
  IČO: 31749542 
  zast.: Ing. Ľubomírom Bošanským, riaditeľom ŠFRB  
 
(ďalej len „veriteľ“) 
Dlžníci: Ján Firák    Helena Firáková   
    

   
dátum narodenia:    dátum narodenia:   

 (ďalej len „dlžník“) 

I. 

a) Touto dohodou dlžník v plnom rozsahu uznáva zostatok dlhu voči veriteľovi vo výške 
656,74 € k 17.06.2011, vyplývajúci z úverovej zmluvy č. 509/793/2001, čo do výšky aj 
dôvodu a zaväzuje sa ho uhradiť do 15.2.2012, s tým, že prvá splátka bude splatná 
k 31.08.2011. Splnenie tohto záväzku je spoločné a nerozdielne. 
b) Dlžník je povinný dodržiavať splátkový kalendár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto dohody 
a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
c) Po úhrade stanovených splátok bude zmluvný vzťah ukončený. 
d) V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania čo i len s jednou splátkou, táto dohoda 
sa ruší a veriteľ bude naďalej postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a uplatní si vymáhanie svojej pohľadávky súdnou cestou. 

II. 
a) Právne pomery neupravené v tejto dohode sa spravujú príslušnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 
b) Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu jeden rovnopis. 
c) Akúkoľvek zmenu dohody je možné vykonať len písomne. 
d) Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že obsah dohody si 
prečítali, že dohoda bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne, určite a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a v tiesni.  
e) Dohoda sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

 
 
Veriteľ:       Dlžník: 
 
Podpis: ...........................     Podpis:.......................... 
 
        Podpis:.......................... 
 
Dátum: ...........................     Dátum:.......................... 
Miesto: Bratislava  Miesto:.......................... 

 

 



 

Príloha č. 1 

Splátkový kalendár: 

Dlžníci: Ján Firák    Helena Firáková   
   

   
  dátum narodenia:    dátum narodenia:   
 

sa zaväzujú uhradiť svoj dlh voči ŠFRB špecifikovaný v dohode vyššie, splácaním na svoj 
splátkový účet vedený v Dexia banke Slovensko a.s., číslo účtu                                         
nasledovne: 

 

1) do 31.08.2011 ..............splátka vo výške 100,00 € 
2) do 15.09.2011 ..............splátka vo výške 100,00 € 
3) do 15.10.2011 ..............splátka vo výške 100,00 € 
4) do 15.11.2011 ..............splátka vo výške 100,00 € 
5) do 15.12.2011 ..............splátka vo výške 100,00 € 
6) do 15.01.2012 ..............splátka vo výške 100,00 € 
7) do 15.02.2012 ..............posledná splátka úveru vo výške 56,74 € 

 

Po úhrade poslednej splátky úveru ŠFRB zašle dlžníkovi oznámenie o ukončení 
zmluvného vzťahu. Zároveň na príslušnú správu katastra zašle žiadosť o výmaz záložného 
práva, o čom bude dlžník informovaný doručením jedného exemplára žiadosti na vedomie. 

 


