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DOHODA O SPLÁTKACH 

uzavretá v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskej únie 

 

 

TÁTO DOHODA je uzavretá medzi: 

1. STRANY DOHODY 

1.1 Veriteľ 

názov :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo :  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO :  00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci :  doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

 

v zastúpení 

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky       

sídlo :  Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

IČO :  31819494 

DIČ :  2022295539 

konajúci :  RNDr. Marián Kostolányi 

na základe splnomocnenia zo dňa 30.11.2007 

(ďalej len „Veriteľ“ alebo „Poskytovateľ“) 

 

1.2 Dlžník 

názov :  Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho 

zboru 

sídlo :  Ulica Športovcov č. 342, 013 25 Stráňavy 

 Slovenská republika 

zapísaný v :  registri organizácií 

konajúci :  Mgr. Miroslava Brodňanová 

IČO :  37813382 

DIČ:  2021671168 

(ďalej len „Dlžník“ alebo „Prijímateľ“) 
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2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Veriteľ a Dlžník uzavreli dňa 28.01.2009 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. 020/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“; nenávratný 

finančný príspevok v texte tejto dohody ďalej len „NFP“) za účelom realizácie aktivít 

projektu: 

Názov projektu: Nové metódy vo vzdelávaní s dôrazom na zručnosti 

našich žiakov 

Kód ITMS:   26110130026 

(ďalej len „Projekt“) 

2.2 Na základe nezrovnalosti č. 21201451 a následne vystavenej žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov č. 26110130026/Z05 vznikol Veriteľovi nárok na vrátenie časti 

NFP vo výške 5 721,41 EUR (slovom: päťtisíc sedemstodvadsaťjeden eur a 

štyridsaťjeden centov) poskytnutého na financovanie Projektu od Dlžníka, k čomu 

Veriteľ Dlžníka vyzval dňa 18. 09. 2012 žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov. 

2.3 Vzhľadom na to, že: 

 Prijímateľ písomne požiadal Poskytovateľa o uzavretie dohody o splátkach 

žiadosťou doručenou Prijímateľovi dňa 07. 11. 2012, 

 Prijímateľ nemôže vrátiť NFP, resp. jeho časť riadne a včas, keďže by sa mu 

zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery, 

 Prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj 

výšky dňa 31.01.2013 a súčasne 

 Prijímateľ sa v tejto dohode zaväzuje, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne 

a včas, celý dlh sa stane splatným, 

boli naplnené predpoklady v zmysle § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov pre uzavretie dohody 

o plnení peňažného záväzku v splátkach medzi Prijímateľom a Poskytovateľom za účelom 

vysporiadania finančných vzťahov. 

 

3. PREDMET DOHODY 

3.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto dohode je Dlžník 

povinný splniť svoj peňažný záväzok voči Veriteľovi, špecifikovaný v článku 2 tejto 

dohody v splátkach a to nasledovne: 

 1. splátka – 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.03.2013, 

 2. splátka - 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.04.2013, 

 3. splátka - 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.05.2013, 



 

 3 

 4. splátka - 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.06.2013, 

 5. splátka - 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.07.2013, 

 6. splátka - 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.08.2013, 

 7. splátka - 639,90,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiat centov) na 

účet č. 7000325886/8180 a 75,28,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur a dvadsaťosem 

centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.09.2013,  

 8. splátka - 639,86,- Eur (slovom šesťstotridsaťdeväť eur a osemdesiatšesť centov) 

na účet č. 7000325886/8180 a 75,29,- Eur (slovom sedemdesiatpäť eur 

a dvadsaťdeväť centov) na účet č. 7000256315/8180 najneskôr dňa 28.10.2013. 

3.2  Dlžník je oprávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je 

dohodnuté v bode 3.1. 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Veriteľom. 

4.2 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 

právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto dohody. Veriteľ a 

Dlžník sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 

neplatné ustanovenie dohody novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný 

účel dohody a obsah jednotlivých ustanovení tejto dohody. 

4.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sú Veriteľ a Dlžník povinní prednostne riešiť najmä v zmysle relevantných 

zákonov, vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory strán tejto dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 

dohody alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Veriteľ a Dlžník sa dohodli a súhlasia, že 

všetky spory vzniknuté z dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

4.4 Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise dohody si Dlžník 

ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Veriteľ.  

4.5 Veriteľ a Dlžník vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumiteľné.  Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto dohody a 

na znak súhlasu ju podpísali. 

4.6 Veriteľ a Dlžník výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane 

príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
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Za Veriteľa v Bratislave, dňa 06.03.2013 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
1
 Veriteľa 

RNDr. Marián Kostolányi 

 

 

Za Dlžníka v Stráňavách, dňa  

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
2
 Dlžníka 

Mgr. Miroslava Brodňanová 

                                                 
1
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 


