Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2021/OE/14
uzatvorená v zmysle § 558 a § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Správca pohľadávky štátu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Sídlo: Vazovova 7/A
IČO: 30 794 536
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0052 8990
Zastúpený: Ing. Lea Vrbová, vedúca Oddelenia ekonomiky
(ďalej ako „Správca pohľadávky štátu“)
Dlžník:
Meno a priezvisko: Slezák Radim, Ing
Adresa / sídlo: Hraničná 5, 821 05 Bratislava
Rodné číslo: 8205077067
(ďalej ako „Dlžník“)
(Správca pohľadávky štátu a Dlžník ďalej spolu ako „Strany Dohody“)(ďalej ako „Dohoda")

Článok I.
V zmysle ustanovení zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, pričom
má spôsobilosť na uzatváranie dohôd v zmysle osobitných predpisov.

Článok II.
Uznanie dlhu
1. Dlžník podpisom tejto Dohody podľa § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov uznáva svoj dlh voči Správcovi pohľadávky štátu určený čo do dôvodu aj
výšky, ktorý vznikol na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia č.BA2/OHNNVAŠSD/HN
BA I-V/SOC/2021/130652-21 zo dňa 25.2.2021, právoplatné 23.3.2021 a vykonateľné dňa 23.3.2021.
2. Ku dňu platnosti tejto Dohody predstavuje dlh Dlžníka voči Správcovi pohľadávky štátu podľa
predchádzajúceho odseku sumu vo výške 361,50 € (slovom: tristošesťdesiatjeden eur a päťdesiat centov).
3. Dlžník sa zaväzuje uhradiť Správcovi pohľadávky štátu dlžnú sumu podľa predchádzajúceho
odseku podľa ustanovení tejto Dohody.

Článok III.
Dohoda o splátkach
Na základe písomnej žiadosti Dlžníka zo dňa 29.3.2021 uzatvárajú Strany Dohody v zmysle ustanovení §
565 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z.
o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodu
o splátkach dlžnej sumy podľa čl. II ods. 2 tejto Dohody.

Článok IV.
Splátkový kalendár, práva a povinnosti Strán Dohody
1. Dlžník sa zaväzuje splácať Správcovi pohľadávky štátu dlžnú sumu podľa čl. II ods. 2 tejto Dohody
v splátkach 31-krát bezhotovostným prevodom na účet Správcu pohľadávky štátu:
č.účtu: SK64 8180 0000 0070 0052 8990
variabilný symbol: 8205077067
konštantný symbol: 4118
Špecifický symbol: 102
na základe dohodnutého a oboma Stranami Dohody schváleného a odsúhlaseného splátkového
kalendára, a to nasledovne:
30 splátok x 12€ a posledná splátka 1,50€, počnúc mesiacom apríl 2021, vždy najneskôr
25. kalendárny deň v bežnom mesiaci (posledný deň splatnosti vrátane pripísania platby na účet).
2. Strany Dohody sa dohodli, že v prípade, ak Dlžník nezaplatí ktorúkoľvek z dohodnutých splátok dlhu
podľa predchádzajúceho odseku riadne a/alebo včas, stáva sa okamžite splatným celý dlh, resp. jeho
zostávajúca nesplatená časť a Dlžník je v takomto prípade povinný zaplatiť celú zostávajúcu nesplatenú
časť dlhu naraz.
3. Dlžník podpisom tejto Dohody berie na vedomie, že v prípade porušenia podmienok Dohody Správca
pohľadávky štátu nie je oprávnený uzatvoriť splátkový kalendár opätovne k tej istej pohľadávke štátu.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Strany Dohody zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto Dohody, že jej
porozumeli a nemajú k nej žiadne výhrady, na znak čoho Dohodu vlastnoručne podpisujú.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Stranami Dohody a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcom po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
3. Túto Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku.
4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Správca pohľadávky štátu obdrží jedno
vyhotovenie a Dlžník jedno vyhotovenie.
5. Strany Dohody zhodne vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvné prejavy sú pre
nich dostatočne určité a zrozumiteľné, a že právny úkon je urobený v predpísanej forme.
V Bratislave dňa: 30/3/2021

6/4/2021

.......................................................
Slezák Radim, Ing
dlžník

..........................................................
Ing. Lea Vrbová
vedúca Oddelenia ekonomiky
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava

