
 

 

U Z N A N I E  Z Á V Ä Z K U  
 

 

podľa ust. § 323 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Veriteľ:  ABC, s.r.o. 

sídlo: Bratislavská 22, 811 01 Bratislava 

IČO:  11 111 111 

zápis: Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11111/B 

zast.: Ing. Peter Ženatý – konateľ 

 

(ďalej len „veriteľ“) 

 

 
Dlžník:  Jozef Hladný - Burger 

IČO: 35 256 256 
miesto podnikania: Jána Múdreho 24, 811 01 Bratislava 

 zápis: Okresným úrad Bratislava, Živnostenský register: 511-1898 

 

(ďalej len „dlžník“) 

 

 

1. Dlžník týmto vyhlasuje, že bol odoberateľom služieb od veriteľa ako dodávateľa a to 

konkrétne služieb xxxxxxxxx. Dlžník je držiteľom živnostenského oprávnenia 

vydaného Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 511-1898. 

Vykonával podnikateľskú činnosť pod obchodným  menom Jozef Hladný - Burger, 

IČO: 35 256 256, miesto podnikania Jána Múdreho 24, 811 01 Bratislava. Veriteľ 

vystavil dlžníkovi za poskytnuté služby faktúru č. 312 dňa 31.03.2019, na sumu 

1.220,- eur (slovom jedentisíc dvestodvadsať eur) vrátane DPH, splatnou 

dňa 15.04.2019. Dlžník ju do dnešného dňa neuhradil.  

 

2. Ku dnešnému dňu dlhuje dlžník veriteľovi titulom nezaplatenia faktúry sumu vo výške 

1.220,- eur (slovom jedentisíc dvestodvadsať eur). Pohľadávka resp. záväzok dlžníka 

voči veriteľovi vznikol z titulu xxxxxxxxx 

 

3. Dlžník uvedený záväzok vo výške 1.220,- eur (slovom jedentisíc dvestodvadsať eur) 

čo do dôvodu a výšky uznáva a zaväzuje sa ho zaplatiť v mesačných splátkach po 

xxxxxxxxx,- eur mesačne počnúc dňom xxxxxxxxx vždy k 20. dňu v mesiaci a to 

bankovým prevodom na účet veriteľa vedený v banke xxxxxxxxx, IBAN: xxxxxxxxx. 

 

4. Dlžník vyhlasuje, že v prípade, ak poruší svoj záväzok a dostane sa do omeškania 

s úhradou čo i len jednej splátky podľa tohto uznania záväzku, stáva sa celý záväzok, 

t.j. v celkovej výške 1.220,- eur (slovom jedentisíc dvestodvadsať eur) okamžite 

splatným. 

 

5. Dlžník vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a písomné vyhotovenie tohto 

uznania záväzku sa zhoduje so slobodným a vážnym prejavom jeho skutočnej vôle, 

pričom tento jeho prejav bol slobodný a vážny, zrozumiteľný a určitý. Dlžník ďalej 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0


 

 

vyhlasuje, že si uznanie záväzku prečítal, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumel 

a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísal.   
 
 
V Bratislave, dňa 26.08.2019 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––– 
               Jozef Hladný - Burger 


