
Dohoda č. ObU-SK-OE/2012/02464-12 

o splátkach uzatvorená v zmysle § 6 a zák. NR SR č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

Veriteľ: SR - Obvodný úrad Svidník 
Zastúpený prednostom PaedDr. Jozefom Baslárom 

IČO: 42077672 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. ú. 7000299016/8180 

variabilný symbol: 7048 

a 

Dlžník: Michal Ferenc, 

sa dohodli na nasledovnom: 

I. 

Michal Ferenc (ďalej len dlžník) bol rozhodnutím Obvodného úradu Svidník 
č. ObU-SK-OE/2012/02464-8 zo dňa 31.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
24.09.2012 a vykonateľným sa stalo dňa 09.10.2012, zaviazaný uhradiť veriteľovi SR -
Obvodný úrad Svidník sumu 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur). Vzhľadom k tomu, že 
úhrada nebola vykonaná, vznikol dlh vo výške 250 €. 

Dlžník vyhlasuje, že uvedený dlh uznáva v celom rozsahu, ale z dôvodu zhoršenia 
ekonomickej situácie požiadal písomne listom, zo dňa 19.11.2012, o vystavenie splátkového 
kalendára, keďže nemôže zaplatiť celý dlh naraz. 

Dlžník sa teda zaväzuje, že dlh vo výške 250 € splatí v desiatich mesačných splátkach 
a to nasledovne: 

Splátky bude uhrádzať na účet Obvodného úradu Svidník vždy do 20. dňa bežného mesiaca. 

II. 
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25 € 
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III. 

Dlžník sa zaväzuje, že jednotlivé splátky dlhu bude riadne a včas odvádzať na uvedený 
účet Obvodného úradu Svidník. 

IV. 

Ak dlžník bude v omeškaní s plnením svojho dlhu za dva po sebe nasledujúce mesiace, 
alebo v prípade zaplatenia nižšej sumy jednotlivých splátok ako je uvedené v článku II. tejto 
zmluvy, stáva sa splatnou celá suma uznaného dlhu. Dlžník sa tiež zaväzuje, že v prípade 
zlepšenia jeho ekonomických a sociálnych pomerov zaplatí celý dlh naraz. 

V. 

Dlžník môže svoj dlh voči veriteľovi splniť kedykoľvek aj naraz. 

VI. 

Táto dohoda môže byť doplnená alebo menená len písomnými očíslovanými dodatkami, 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

VII. 

Veriteľ môže jednostranne vypovedať túto dohodu aj v prípade, ak dlžník si plní všetky 
záväzky v zmysle tejto dohody, avšak veriteľ získa hodnoverné informácie, že dlžník môže 
svoj dlh splniť okamžite, resp. rýchlejšie, ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo sa snaží 
spomaliť, prípadne znemožniť plnenie svojich záväzkov podľa dohody. 

VIII. 

Jednostranné vypovedanie tejto dohody zo strany veriteľa musí mať písomnú formu 
a účinky z jej vypovedania nastanú 1. dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom bolo vypovedanie dlžníkovi doručené. 

IX. 

Obidve strany s obsahom dohody súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluvné 
strany sa dohodli so zverejnením zmluvy v centrálnom registri zmlúv. 

X. 

Táto dohoda je vyhovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých veriteľ obdrží tri 
vyhotovenia a dlžník obdrží jedno vyhotovenie. 
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XI. 

Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom 
registri zmlúv. 

Vo Svidníku dňa 26. 11.2012 
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