Kudlanka

DCERA NESPLÃ•CÃ• PÅ®JÄŒKU
ÃšterÃ½, 21 Å™Ã-jen 2014

Dobrý den. ChtÄ›la bych se zeptat, co mÅ¯Å¾u dÄ›lat... Vzala jsem si totiÅ¾ úvÄ›r na své jméno pro dceru s tim, Å¾e ho bude
pravidelnÄ› platit. BohuÅ¾el, dcera tento slib neplní a splácím to za ni já. Nevím si rady... Jinak dcera je svobodná matka a
bydlí s pÅ™ítelem v podnájmu. Pobírá mateÅ™skou, pÅ™ídavek na dítÄ› a alimenty ve vý&scaron;i 3000,- KÄ•.

V souÄ•asné dobÄ› uÅ¾ dcera pracuje a její výplata je zhruba 10 000,-. MÄ› by hlavnÄ› zajímalo, jestli je moÅ¾né nÄ›co se
jejím podpisem o dluÅ¾né Ä•ástce.
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a pÅ™eji hezký den, MARCELA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Marcelo,

jo, to je trápení... dcera asi spoléhá na to, Å¾e jako maminka obÄ•as pÅ™ivÅ™e&scaron; oÄ•i a pootevÅ™e&scaron; penÄ›
Ale vzhledem k tomu, Å¾e dcera na tom finanÄ•nÄ› zas tak &scaron;patnÄ› není, a to doufám, Å¾e ten její souÄ•asný pÅ™ítel s
vedení domácnosti a platbÄ› za byt jistÄ› podílí, tak ona ani její dítÄ› hladem asi netrpÄ›jí.
Nejlepe by bylo zcela v dobrém a
pohodÄ› (abys uspÄ›la) se s ní dohodnout, Å¾e podepí&scaron;e smlouvu o pÅ¯jÄ•ce. Ono tak ani pÅ™esnÄ› nezáleÅ¾í na nÄ
tom slovosledu, ale mÄ›lo by tam být jasnÄ› napsáno, Å¾e toho a toho dne jste se domluvily na tom, Å¾e jí poskytne&scaron;
moÅ¾nost pÅ¯jÄ•ky - Å¾e si vezme&scaron; od té a té banky pÅ¯jÄ•ku tolik a tolik korun a ona slibuje, Å¾e bude pravidelnÄ›
splácet (tobÄ› do rukou, na konto tvoje, na konto banky atd.) Ä•ástku, která se má bance splácet. ProstÄ› aby tam bylo
uvedeno v&scaron;echno - kolik se má mÄ›síÄ•nÄ› splácet, do kdy, atd.
A datum, podpisy a její nacionále. Pokud by se ti to
povedlo, vÅ™ele doporuÄ•uju mít ten papír sepsaný a dojít si s tím na matriku a tam (myslím za 30 kaÄ•ek) si nechat va&scaron
podpisy ovÄ›Å™it. Pak bych jí Å™ekla, Å¾e se musí snaÅ¾it, aby to splácela pokud moÅ¾no vÄ•as...
No, a tohle je uÅ¾ p
soudu, k exekuci, atd. Hor&scaron;í ov&scaron;em je, pokud opravdu bude platit velmi liknavÄ›, jestli bys se s ní opravdu
soudila. Asi by bylo rozhodující, jak na tom bude finanÄ•nÄ› a hlavnÄ›, jak se k tobÄ› bude chovat.
Moc drÅ¾ím palce. Jo,
pÅ¯jÄ•ovat v rodinÄ› se vÄ›t&scaron;inou moc nevyplácí... d@niela

http://www.kudlanka.cz
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