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OBVODNY URAD NAMESTOVO
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Číslo PZP 3221
Číslo spisu: ObU-NO-OEO-PZP-B/2011/03951

Tvrdošín 21. 10.2011

Vybavuje: Mgr. Monika Adamčáková

DOHODA O SPLÁTKACH
podľa

ustanovenia § 6a zákona NR SR
neskorších predpisov medzi:

č.

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení

správcom pohl'adávky štátu: Obvodným úradom Námestovo
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo
IČO: 42059925
a
dlžníkom:

Ing. Jozefom Branickým
IČO 0036142999
Nad Záhradami 217/2
Štefanov nad Oravou
02744 Tvrdošín
1. Rozhodnutím Obvodného úradu Námestovo, odboru ekonomického a organizačného
č. ObU-NO-OEO-PZP-B/2011/03951 zo dňa 13. 10. 2011, právoplatného a
vykonateľného dňa 20. 10.2011, bola dlžníkovi uložená povinnosť zaplatiť pokutu podľa
ust. § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 260 € za nesplnenie povinnosti na základe
porušenia § 3 ods.1 zákona Č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
neuzavretím povinného zmluvného poistenia na motorové vozidlo: osobné vozidlo
HONDA
ACCORD
SEDAN,
evidenčné
číslo:
TS655AG,
VIN:
SHHCG9540XU004758, rok výroby 1999. Dohoda o splátkach je uzatvorená na
základe písomnej žiadosti dlžníka, doručená dňa 20. 10.2011.
2. Dlžník vyhlasuje, že uvedený dlh uznáva v celom rozsahu, ale z dôvodu zhoršených
ekonomických pomerov ho nemôže zaplatiť celý naraz.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že splátky budú realizované najneskôr k poslednému
dňu príslušného mesiaca nasledovne:
čiastka: 260 € na účet Obvodného úradu Námestovo Č. 7000296077/8180, VS: 3951
vedený v Štátnej pokladnici

október 2011
november 2011
december 2011
január 2012
február 2012

50€
50€
50€
50€
60€
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4. Dlžník sa zaväzuje riadne a včas platiť dohodnuté splátky.
5. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne
a včas, alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery.
6. Dlžník čestne vyhlasuje, že pre uzavretie tejto dohody sú splnené podmienky podľa
zákona NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
7. Všetky zmeny a doplnky k tejto dohode sa môžu vyhotoviť len so súhlasom obidvoch
strán, písomne, formou dodatku k tejto dohode.
8. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Každej strane bude doručené jedno
vyhotovenie, ktoré má platnosť originálu.
9. Dlžník súhlasí s uverejnením dohody o splátkach na webovej stránke obvodného
úradu.
10. Dohoda nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni uverejnenia na webovej
stránke obvodného úradu.
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V Námestove 21. 10.2011

Ing. Dušan Janoťák
prednosta Obvodného úradu Námestovo

Ing. Jozef Branický
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