
 
 

 

Dohoda o započítaní pohľadávky štátu 
uzatvorená podľa § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi: 

 

Slovenská republika, v mene ktorej koná  

Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky  

Pribinova 2, 812 72 Bratislava  

IČO: 00151866  

DIČ: 2020571520  

V zastúpení: Ing. Silvia Durbáková, riaditeľka Centra podpory Košice - dočasne preložená                                    

na štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca na základe plnomocenstva                                        

č. p. SL-OPS-2021/001914-089 zo dňa 20.04.2021 

(ďalej ako „MV SR“)  

 

a  

 

Gastrorekrea, spol. s r. o. 

Letná 45, 041 01  Košice  

IČO: 36207152 

DIČ: 2020061571 
V zastúpení: Ing. Radovan Klešč,  konateľ spoločnosti 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. Sro, vložka č. 12527/V 

(ďalej ako Dlžník) 

(ďalej spolu MV SR a dlžník aj len ako „účastníci Dohody“)  

 

 

Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 

1. MV SR eviduje voči dlžníkovi súkromnú pohľadávku štátu v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 374/2014 Z. z. 

o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej                                

len  ako „zákon č. 374/2014 Z. z.“) v celkovej výške 11.099,87 € z titulu nižšie uvedených neuhradených 

faktúr za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v zmysle zmlúv zo dňa 13.01.2006                                                           

v znení dodatkov č. 1-11 uzavretých medzi MV SR  a dlžníkom, a to: 

- č. 8060207099 vo výške  4.222,78 € 

- č. 8060207100 vo výške      584,35 € 

- č. 8060207101 vo výške     500,54 €   

- č. 8060197605 vo výške   4.257,54 € 

- č. 8060197692 vo výške      621,49 € 

- č. 8060197604 vo výške              328,82 € 

- č. 8060207100 vo výške              584,35 € 

 

2. Dlžník eviduje voči MV SR pohľadávku v celkovej výške 677,28 € z titulu nasledovných dobropisov 

vystavených na základe vyúčtovaní režijných nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov v zmysle 

zmlúv zo dňa 13.01.2006 v znení dodatkov č. 1-11 uzavretých medzi MV SR a dlžníkom, a to: 

- č. 8060212932 vo výške    283,74 € 

- č. 8060212933 vo výške        5,98 € 

- č. 8060212931 vo výške       36,32 € 

- č. 8060214374 vo výške       79,58 € 

- č. 8060214375 vo výške       26,08 € 

- č. 8060217205 vo výške             220,59 € 

- č. 8060217206 vo výške               24,99 € 

 



 
 

 

3. Nakoľko pohľadávky účastníkov Dohody identifikované v bodoch 1. a 2. tohto článku  sú vzájomné,  pričom 

pohľadávka štátu je v správe toho istého správcu, ktorému prináleží uhradiť dlh, sa s pohľadávkou dlžníka 

započítava súkromná pohľadávka štátu a pohľadávka, ktorá má byť započítaná voči pohľadávke štátu v správe 

správcu nie je premlčaná, pričom započítanie nie je vylúčené zákonom, či predchádzajúcou dohodou 

účastníkov Dohody, uzatvárajú účastníci Dohody túto Dohodu o započítaní pohľadávky štátu (ďalej                          

len „Dohoda“).  

 

 

Čl. II.  

Predmet Dohody  

1. Účastníci Dohody sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. si ku dňu 01.06.2021 

vzájomne započítajú pohľadávky v zmysle Čl. I. bod 1. a 2. tejto Dohody v rozsahu, v ktorom sa kryjú,                    

t. j. v celkovom rozsahu 677,28 € nasledovne: 

 

MV SR                    

faktúra č.  

Pohľadávka MV SR                                

voči dlžníkovi 

Dobropis                               

pre dlžníka 

Pohľadávka                        

dlžníka 

voči  MV SR 

Zostatok pohľadávky                

MV SR k úhrade                                      

voči dlžníkovi 

8060207099        4.222,78 €    8060212932       283,74 €           3.939,04 € 

8060207100           584,35 €    8060212933           5,98 €              578,37 € 

8060207101           500,54 €    8060212931         36,32 €              464,22 € 

8060197605        4.257,54 €    8060214374         79,58 €           4.177,96 € 

8060197692           621,49 €    8060214375         26,08 €              595,41 € 

8060197604           328,82 €    8060217205        220,59 €               108,23 €  

8060207100           584,35 €    8060217206         24,99 €              559,36 € 

Spolu      11.099,87 €        677,28 €         10.422,59 € 

 

 2. Dlžník ostáva dlžníkom zvyšnej časti pohľadávok MV SR v celkovej výške 10.422,59 €, slovom: 

desaťtisícštyristodvadsaťdva 59/100 €. 

 

 

Čl. III.  

Záverečné ustanovenia 

1. Súvisiace práva a povinnosti účastníkov Dohody touto Dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území  Slovenskej republiky.  

2. Prípadné spory z tejto Dohody sa zaväzujú účastníci Dohody prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Spory, 

ktoré sa nepodarí vyriešiť na základe vzájomnej dohody účastníkov Dohody, budú riešené na príslušnom súde 

v Slovenskej republike.  

3. Účastníci Dohody vyhlasujú, že sú oprávnení uzavrieť túto Dohodu, že uzavretie tejto Dohody                                     

nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z. z., opatrením, uznesením, či iným právne záväzným predpisom, 

ktorým by bol ktorýkoľvek účastník Dohody viazaný, a že na uzavretie tejto Dohody a výkon práv a záväzkov 

z nej vyplývajúcich sa na strane žiadneho z účastníkov Dohody nevyžaduje žiadny súhlas, registrácia                       

alebo iný úkon a ak áno takýto súhlas alebo úkon bol už daný alebo urobený a je účinný.  

4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcom MV SR a dlžníkom a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení 

s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

5. Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho MV SR obdrží 3 (tri) 

rovnopisy a dlžník obdrží 1 (jeden) rovnopis.  
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6. Účastníci Dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na základe 

súhlasu s jej obsahom ju v slobodnej a vážnej vôli podpísali.  

 

 

 

V Košiciach dňa ......................  

 

 

Za MV SR  

 

 

..................................................  

Ing. Silvia Durbáková 

riaditeľka Centra podpory Košice 

dočasne preložená na štátnozamestnanecké               

miesto vedúceho štátneho zamestnanca 

 

V Košiciach dňa .........................  

 

 

Dlžník  

 

 

.....................................................  

Ing. Radovan Klešč  

konateľ spoločnosti  
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