Dohoda o splátkach
č. GR-5321100133-4/2021
uzatvorená podľa § 7 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I
Strany dohody
Správca pohľadávky Slovenskej republiky:
Názov:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo:
Šagátova 1, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
(ďalej len „správca pohľadávky“)
Dlžník:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
(ďalej len „dlžník“)
(správca pohľadávky a dlžník spolu ďalej len „strany dohody“)
Čl. II
1. Dlžník uznáva svoj dlh voči správcovi pohľadávky vo výške 361,58 EUR (slovom
tristošesťdesiatjeden a 58/100 eur), ktorý vznikol na základe rozhodnutia
č. ÚVVaÚVTOS-269-1/31-2021 zo dňa 08.07.2021, vydaného oprávneným orgánom za
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra.
2. Správca pohľadávky a dlžník sa dohodli, že dlžník bude splácať uvedený dlh
v pravidelných mesačných splátkach vo výške 60,00 EUR (slovom šesťdesiat eur), ktoré
bude
uhrádzať
do 25. dňa
v kalendárnom
mesiaci
na číslo
účtu
SK34 8180 0000 0070 0015 7632 s variabilným symbolom 5321100133 až do úplného
uhradenia pohľadávky.
3. Splátka sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet správcu pohľadávky.
4. Nezaplatenie niektorej mesačnej splátky v dohodnutej výške a čase má za následok stratu
výhody splátok dohodnutých v tejto dohode.
5. Dlžník sa zaväzuje, že splatí celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas
alebo ak sa zlepšia jeho sociálne pomery.
Čl. III
1.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží
správca pohľadávky a jeden rovnopis obdrží dlžník.

3.

Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že je pre ne
dostatočne určitá a zrozumiteľná a nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok.

V Bratislave dňa:

V .............................. dňa ..............

Za správcu pohľadávky:

Dlžník:

_________________________
z rozk. plk. Ing. Jozef Lančarič
námestník generálneho riaditeľa
pre ekonomické veci

_________________________

plk. Mgr. Róbert Mudronček
generálny riaditeľ
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