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ÚV SR - 342/2021 

 

 

DOHODA O SPLÁTKACH 

 

uzatvorená podľa ust. § 7 zákona č. 374/2014  Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) 

a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej len „dohoda“) 

 

medzi: 

 
Správca pohľadávky štátu:  Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

zastúpený:    Ing. Július Jakab,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:     00 151 513 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu IBAN:   SK36 8180 0000 0070 0006 0208  

(ďalej ako „veriteľ“) 

 

a 

 

Dlžník:                                                Oblastný futbalový zväz Humenné 

sídlo:   Osloboditeľov 1633/3, 066 01 Humenné 

zastúpený:   Peter Jenčura, predseda                      

IČO:     31 957 757                          

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.                        

číslo účtu IBAN:   SK83 0900 0000 0050 5804 1975                        

                           

(ďalej ako „dlžník“) 

 

(veriteľ a dlžník spolu ďalej ako „účastníci dohody“) 

 

 

 

 

Článok I 

 

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 12.11.2018 Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu 

rozvoja športu na rok 2018 č. 541/2018 (ďalej len „zmluva“), v zmysle ktorej veriteľ 

poskytol dlžníkovi dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly veriteľa na realizáciu projektu s názvom „Materiálne zabezpečenie pre 

futbal. mládežnícke družstvá a mládežnícke výbery Oblastného futbal. zväzu Humenné“, 

v celkovej sume 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur). Dlžník sa zaviazal dotáciu použiť 

s účelovým určením na nákup športovej výbavy. 

 

2. Veriteľ vykonal administratívnu finančnú kontrolu použitia poskytnutej dotácie v súlade so 

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov a v zmysle čl. IV ods. 1 zmluvy. Predmetnou kontrolou boli zistené nedostatky, 

ktoré boli zhrnuté v Správe z administratívnej finančnej kontroly č. 2023/2021/OPP zo dňa 

09.04.2021. V zmysle čl. IV ods. 2 a 3 zmluvy vznikol veriteľovi nárok na vrátenie dotácie 

vo výške 325,28 EUR (slovom: tristodvadsaťpäť eur a dvadsaťosem centov), (ďalej len 

„dlh“), a to z dôvodu porušenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Veriteľ si toto právo uplatnil 

písomnou výzvou na vrátenie dotácie, pričom dlh je splatným dňa 28.04.2021. 

 

3. Dlžník ku dňu podpisu tejto dohody dlh neuhradil, a to ani z časti. 

 

4.  Listom zo dňa 17.04.2021 požiadal dlžník veriteľa o uzatvorenie dohody o splátkach, 

nakoľko z nepriaznivých ekonomických dôvodov dlžník nemôže zaplatiť celý dlh naraz. 

 

Článok II 

 

1. Dlžník podpisom tejto dohody uznáva svoj dlh špecifikovaný v článku I tejto dohody čo do 

dôvodu aj čo do výšky a zaväzuje sa zaplatiť ho veriteľovi v lehotách a splátkach v zmysle 

tejto dohody.  

 

2. Účastníci dohody sa dohodli, že dlžník svoj dlh zaplatí veriteľovi bezhotovostným prevodom 

na účet uvedený v záhlaví tejto dohody, s uvedením variabilného symbolu 0789962018, a to 

v splátkach a v lehotách ako je uvedené nižšie: 

 

do 15.01.2022 – suma 65,- EUR; 

do 15.02.2022 – suma 65,- EUR; 

do 15.03.2022 – suma 65,- EUR; 

do 15.04.2022 – suma 65,- EUR; 

do 15.05.2022 – suma 65,28 EUR. 

 

3. Dlžník je oprávnený splniť svoj dlh voči veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je dohodnuté 

v čl. II ods. 2 tejto dohody, a to formou mimoriadnej splátky na účet uvedený v záhlaví tejto 

dohody. Dlžník je povinný po úhrade každej mimoriadnej splátky bezodkladne informovať 

veriteľa o výške uhradenej mimoriadnej splátky a súčasne písomne požiadať veriteľa o 

aktualizáciu splátkového kalendára uvedeného v ods. 2 tohto článku dohody. 

 

4. Jednotlivé splátky sa považujú za uhradené dňom pripísania príslušnej sumy na účet veriteľa 

uvedený v záhlaví tejto dohody, pričom dlžník sa zaväzuje ku každej zrealizovanej platbe 

zaslať avízo o platbe veriteľovi, na odbor projektovej podpory.  

 

5. Dlžník berie na vedomie, že v prípade, ak nezaplatí ktorúkoľvek z dohodnutých splátok 

uvedených v ods. 2 tohto článku dohody riadne a včas, stráca výhodu splátok, zostávajúci 

dlh sa stáva splatným naraz a dlžník sa zaväzuje zaplatiť bezodkladne celý zostávajúci dlh 

na účet veriteľa. 

 

6. Dlžník podpisom tejto dohody čestne vyhlasuje, že sú splnené podmienky podľa                        

ust. § 7 ods. 2 písm. b) zákona o pohľadávkach štátu, a teda, že z nepriaznivých 

ekonomických dôvodov nemôže zaplatiť celý dlh naraz. 
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Článok III 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho zaplatenia dlhu. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody je možné uskutočniť len formou písomných 

očíslovaných dodatkov, podpísanými oboma účastníkmi dohody. 

 

3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, pričom dva rovnopisy 

prevezme dlžník a dva prevezme veriteľ. 

 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom veriteľom. 

 

5. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, bola 

uzavretá po vzájomnom prerokovaní, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, je určitá a 

zrozumiteľná, účastníci dohody neboli uvedení do omylu, nebola uzavretá v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej 

vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa: .........................           V Humennom, dňa: ......................... 

 

Veriteľ:       Dlžník:  

 

 

 

 

 

 

_____________________________         _____________________________ 

Úrad vlády Slovenskej republiky   Oblastný futbalový zväz Humenné 

Július Jakab                           Peter Jenčura 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky       predseda    

 


