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D O H O D A 
 

o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania 
 

 

 uzatvorená podľa § 143 ods. 6/ zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe 

Slovenskej republiky a Ţelezničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“) 

m e d z i : 

 

Čl. I 

Účastníci dohody 

 

1. Služobný úrad: 

 

Zastúpený:    Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 

     v zastúpení riaditeľ   

  

 

     plk. JUDr. Csaba Farago 

      

     (ďalej len „sluţobný úrad“) 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

     číslo účtu: 7000198637/8180 

     variabilný symbol č. 61823 

 

 

2. Príslušník Policajného zboru:  stržm. Bc. František Sentivan 

     Nar. 15.11.1986, ČOZ 308008 

V prípravnej štátnej sluţbe vo funkcií starší referent 

oddelenia nástrahovej a zabezpečovacej techniky odboru 

ochrany objektov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave 

  

     (ďalej len „povinný“) 

 

ktorí prehlasujú, ţe sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú podľa §143 ods. 6, §258 ods. 9, 

10, 12 a 13 zákona túto dohodu o spôsobe úhrady nákladov vynaloţených na získanie 

vzdelania. 

 

 

 

 



 

  

Čl. II 

Predmet dohody 

 

2.1. Personálnym rozkazom generálneho riaditeľa sekcie riadenia ľudských zdrojov  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 135 zo dňa 23.04.2012 bol od 09.05.2012 

povolaný na štúdium v Strednej odbornej škole Policajného zboru v Bratislave. 

Štúdium neukončil z dôvodu porušenia čl. 10 ods. 4/ pism. a) Pokynu riaditeľa SOŠ 

PZ Bratislava č. 39/2011 Zbierky pokynov riaditeľa Strednej odbornej školy, ktorým 

sa vydáva Školský poriadok a podľa § 190 zákona mu bol zrušený v skúšobnej dobe 

sluţobný pomer  v štátnej sluţbe príslušníka Policajného zboru.     

 Povinný ukončil štúdium po 114 dňoch a v zmysle § 142b ods. 4 zákona mal zotrvať 

v sluţobnom pomere dvojnásobok doby trvania štúdia t.j. 228 dní. Sluţobný pomer 

príslušníka Policajného zboru skončil uvoľnením dňom 29.09.2012. Povinný si svoj 

záväzok nesplnil, a preto je podľa § 143 ods. 1 zákona povinný uhradiť Krajskému 

riaditeľstvu PZ v Bratislave pomernú časť nákladov vynaloţených na získanie jeho 

vzdelania. Výšku týchto nákladov (ďalej len „pohľadávka“) sluţobný úrad určil 

v sume 1930,82 € slovom jedentisícdeväťstotridsať eur a osemdesiatdva centov za 

získanie špecializovaného policajného vzdelania na Strednej odbornej škole 

Policajného zboru v Bratislave.  

 

2.2.  Povinný svoje pohľadávky sluţobného úradu uznáva pokiaľ ide o ich dôvod a výšku 

a súčasne poţiadal sluţobný úrad o povolenie, aby mohol pohľadávky uspokojiť 

v splátkach. 

 

2.3. Sluţobný úrad za podmienok uvedených v tejto dohode povoľuje povinnému 

zaplatenie sumy 1930,82 € v lehote najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

platnosti tejto dohody a to pravidelnými mesačnými splátkami t.j. 6 splátok vo výške 

321,80 €, splatnými vţdy do 15 dňa kaţdého kalendárneho mesiaca. 

 

Čl. III 

Osobitné ustanovenia 

 

3.1. Účastníci dohody sa dohodli, ţe ak povinný bude pohľadávku splácať riadne a včas, 

tak ako je dohodnuté v čl. II bod 2.3. tejto dohody, sluţobný úrad nebude poţadovať 

úroky z omeškania. 

 

3.2. Účastníci dohody sa dohodli, ţe ak povinný nezaplatí niektorú splátku, sluţobný úrad 

má právo na zaplatenie celej pohľadávky (jej nesplatenej časti) i s úrokmi z omeškania 

vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Európskou centrálnou bankou 

k prvému dňu omeškania so zaplatením mesačnej splátky. Toto právo však môţe 

sluţobný úrad uplatniť najneskôr do splatnosti najbliţšej splátky. 

 

3.3. Účastníci dohody sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku tak, ţe povinný 

bude jednotlivé mesačné splátky uhrádzať prevodnými príkazmi, prípadne poštovými 

poukáţkami na účet sluţobného úradu uvedený v čl.I bod 1 tejto dohody. 

 

3.4.  Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

 

3.5. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody. 



 

  

 

3.6. Dohoda je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých sluţobný úrad obdrţí tri 

výtlačky a povinný jeden výtlačok. 

 

 

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

 

 

 

----------------------------------------    ----------------------------------------- 

    plk. JUDr. Csaba Farago              Bc. František Sentivan  

      riaditeľ  

     Krajského riaditeľstva                                                                         povinný 

Policajného zboru v Bratislave 

 

          za sluţobný úrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


