
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Centrum podpory Košice 
Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

 

 

 

 

 

Dohoda o splátkach č. CPKE-OF-2022/003766-006 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 374/2014 Z.z) medzi 

 

 

 

 

Čl. I 

Strany dohody 

 

Správca pohľadávky štátu:       Slovenská republika v zastúpení 

                                                  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
                                                  Pribinova 2, 812 72  Bratislava,  IČO: 00151866 

                                                  Číslo  účtu: SK83 6500 0000 0000 2054 5788 

       

                                 v zastúpení: Ing. Iveta Slezáková, riaditeľka odboru 

účtovníctva  sekcie  ekonomiky  Ministerstva  vnútra 

Slovenskej  republiky   na  základe     plnomocenstva       

č. p. SL-OPS-2022/001312-158 zo dňa  18.11.2022   

                                 doručovacia adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice                                                

                                   

                                                          ďalej len „správca“ 

 

a 

 

 

Dlžník:                                     UND – 03, akciová spoločnosť Košice  

                Rastislavova 106  

                042 04 Košice 

                IČO 31 719 163 

                Číslo účtu: SK03 0900 0000 0004 4599 1302 

 

                v zastúpení: Juraj Pavlík, generálny riaditeľ a.s. 

                                    Ing. Tomáš Starinec, obchodno-ekonomický riaditeľ a.s. 

                doručovacia adresa: UND-03 akciová spoločnosť Košice 

                                                 Rastislavova 106, 042 04 Košice 

 

            

                         ďalej len „dlžník“ 

 

 

 

spoločne ďalej len „strany dohody“. 
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Čl. II 

Predmet dohody 

 

Strany dohody uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach            

štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, túto dohodu    

o splátkach pohľadávky štátu vo výške 5 000,00 € (slovom: päťtisíc eur), ktorá vznikla                              

na základe Rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných        

komunikácií o dodatočnom vybratí správneho poplatku, č.sp.: OU-KE-OCDPK-2022/030695-006,    

zo dňa 09.08.2022. Rozhodnutie nadobudlo  právoplatnosť dňa 26.10.2022  a vykonateľnosť               

dňa  10.11.2022. 

 

Predmetným rozhodnutím Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných          

komunikácií, uložil dopravcovi za nadmieru ťažkú prepravu, vykonanú bez povolenia,                   

správny poplatok v celkovej  výške 6 500,00 €. Dopravca, dlžník, realizoval čiastkovú úhradu 

správneho poplatku vo výške  1 500,00 €  dňa  12.12.2022. 

Dlžník z dôvodu, že nemôže svoj dlh riadne a včas splatiť pre nepriaznivú ekonomickú situáciu,     

ktorú aj zdokladoval, požiadal správcu o splácanie dlhu splátkami  listom doručeným                                  

na Centrum podpory Košice dňa 12.12.2022. 

 

Dlžník   podpisom  tejto  dohody  vzniknutý  dlh  uznáva  v  celom  rozsahu  čo  do dôvodu i  výšky. 

 

 

Dlžník sa zaväzuje uhrádzať pravidelné mesačné platby najneskôr k 20. dňu kalendárneho 

mesiaca prevodom na bankový účet SK83 6500 0000 0000 2054 5788, variabilný symbol 

5112960546, nasledovne: 

 

 

  1. splátka                            1 000,00 €                splatná 20.02.2023 

  2. splátka                            1 000,00 €                splatná 20.03.2023 

  3. splátka                            1 000,00 €                splatná 20.04.2023 

  4. splátka                            1 000,00 €                splatná 20.05.2023 

  5. splátka                            1 000,00 €                splatná 20.06.2023   

 

                           

Splatnosťou platby sa rozumie jej pripísanie na účet správcu. 

 

 

V prípade, ak dlžník nezaplatí niektorú zo splátok v dohodnutej výške a lehote splatnosti,             

zaväzuje sa zaplatiť celý  dlh  naraz. V opačnom  prípade  sa  stane  zročným  celý  dlh,  ktorý sa  bude  

riadne  vymáhať. 

 

V prípade, ak dlžník splatí celú pohľadávku predčasne mimo splátkového kalendára                     

pripísaním finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet správcu pohľadávky, táto dohoda 

o splátkach sa ruší. 

 

Dohoda zaniká dňom, keď dlžník splnil všetky záväzky vyplývajúce z dohody. 

 

V prípade,  ak  dlžník  dodrží  dohodnutú  lehotu  a  výšku  mesačných  splátok, správca pohľadávky 

nebude účtovať úroky z omeškania. 

Táto dohoda o splátkach nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami dohody a účinnosť          

dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia  v Centrálnom registri zmlúv v zmysle                                

zákona č. 546/2010 Z.z.. 
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Strany  dohody si dohodu prečítali a  na znak súhlasu ju  vlastnoručne  v dvoch  vyhotoveniach            

bez akéhokoľvek  nátlaku  a  omylu podpisujú. Každá strana  dohody obdrží  jedno vyhotovenie 

dohody. 

 

 

 

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

 

 

 

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

               Ing. Iveta Slezáková                                                                Juraj Pavlík 

       riaditeľka odboru účtovníctva                                            generálny riaditeľ UND–03 a.s.                                                                              

sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR                                                

 

 

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

                                                                                                           Ing. Tomáš Starinec 

                                                                                          obchodno-ekonomický riaditeľ UND-03 a.s. 

                                                                                                                   


