
 

Dohoda o zmene štruktúry platieb 
 

Identifikácia poskytovate�a financovania: Identifikácia dlžníka: 
 
SG Equipment Finance  
Czech Republic s.r.o. 
 

 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

so sídlom Antala Staška 2027/79,                        
140 00 Praha 4, �eská republika 
I�: 61061344 
DI�: CZ61061344 
Zápis v OR: Mestský súd Praha,  
odd. C, vložka �. 43038 
 

so sídlom Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina 
I�O: 17335825 
I� DPH: SK2020699923 
  

vo veci organiza�nej zložky: 
SG Equipment Finance Czech Republic 
s.r.o.- organiza�ná zložka 
so sídlom Hodžovo námestie 1/A, 
P.O. Box 322, 810 00 Bratislava 1 
I�O: 31785972 
I� DPH: SK2020270241 
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, 
Odd. Po, vložka �. 687/B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- �alej len postupník - - �alej len dlžník -  

 
 

Pre ú�ely tejto dohody sa konštatuje, že dlžník uzatvoril s postupcom, spolo�nos�ou AD REM, 
s.r.o., so sídlom Malotejedská 538/15, 929 01 Dunajská Streda, I�O: 31103049, d�a 
8.12.2009 Rámcovú kúpnu zmluvu �. 111109 oh�adom dodávky prístrojovej techniky pre 
centrálny RTG zostávajúci z nasledujúcich predmetov: po�íta�ový tomograf, mamografický 
prístroj a skiaskopicko - skiagrafická stena. Na základe tejto zmluvy dodala spolo�nos� AD 
REM, s.r.o. dlžníkovi uvedené prístroje a dlžník sa zaviazal zaplati� cenu za tieto predmety vo 
výške celkom 3.180.823,- EUR s DPH (�alej jen „cena“), ktorá bola pod�a znení následných 
dodatkov splatná v 50 splátkach, pri�om prvá splátka bola splatná vo výške 339.514,95 EUR, 
druhá vo výške 155.622,19 EUR, 47 splátok bolo splatných vo výške 55.951,78 EUR každá 
a posledná splátka vo výške 55.952,20 EUR. D�a 25.06.2012 postupca postúpil na 
postupníka poh�adávku na zaplatenie �asti ceny plnenia pod�a vyššie uvedenej kúpnej 
zmluvy, a to poh�adávku vo výške 2.685.685,86 EUR.  
 
K dátumu uzatvorenia tejto dohody eviduje postupník za dlžníkom poh�adávku na zaplatenie 6 
už splatných splátok ceny vo výške celkom 335.710,68 EUR (detailný rozpis vi� príloha �. 1 
tejto dohody) a 35 doposia� nesplatných splátok ceny vo výške 1.958.312,72 EUR splatných 
v období od 20.08.2013 do 20.6.2016. Celková poh�adávka za dlžníkom sa tak rovná �iastke 
2.294.023,40 EUR bez príslušenstva. �o sa týka príslušenstva, v dobe predchádzajúcej 
podpisu tejto dohody už boli dlžníkovi vyfakturované úroky z omeškania vo výške 11.119,43 
EUR, a to faktúrou 018-00018/13 splatnou d�a 30.4.2013.  
 
Strany tejto dohody sa dohodli na nahradení zvyšného záväzku z titulu postúpenej 
poh�adávky na zaplatenie ceny (to jest 2.294.023,40 EUR) záväzkom novým, a to takto: 
dlžník je povinný postupníkovi zaplati� zvyšok ceny vo výške 2.294.023,40 EUR v 41 
splátkach vo výške 55.951,79 EUR každá, ktoré sú splatné k 20. d�u kalendárneho mesiaca 
po�núc mesiacom august 2013 kon�iac mesiacom december 2016 (nový splátkový kalendár 
je priložený k tejto dohode ako jej príloha �. 2).  
 
V prípade, že dlžník nezaplatí akúko�vek zo splátok ceny splatných po�ínajúc mesiacom 
august 2013 postupníkovi riadne a v�as, bude povinný uhradi� úroky z omeškania vo 
zmluvnej výške 0,02% denne do zaplatení z každej z platieb, u ktorej bude v omeškaní.  
 
Hora uvedená faktúra na úroky z omeškania bude po dohode medzi stranami stornovaná 
(bude na �u vystavený dobropis).  
 
 
 
 



 2 / 2   
 

 
 
 
 
Touto dohodou sa zárove� dojednáva, že postupník nebude dlžníkovi ú�tova� náhradu 
refinan�ných úrokov, ktoré je z titulu zmeny štruktúry platieb postupník povinný zaplati� 
banke, u ktorej sa refinancuje. 
 
Tato dohoda nezakladá nárok dlžníka na obdobný postup v budúcnu. 
 
Všetky ostatné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy ostávajú bez zmien. 
 
Táto dohoda nadobúda platnos� d�om podpísania oboma zmluvnými stranami. Dohoda 
nadobudne ú�innos� v súlade s ustanovením §-u 47 Ob�. zák. d�om násludujúcim po dni    
zverejnenia v Centralnom registri zmlúv. 

 
 

 
V Praze , 12.8.2013 

Miesto, dátum 

 
V .......................................... 

Miesto, dátum 
 

SG Equipment Finance Czech Republic 
s.r.o. vo veci  
SG Equipment Finance Czech Republic 
s.r.o. - organiza�ná zložka 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Žilina 

 
 

............................................................. 
Podpis 

 
Ing. Petr N�mec             Ing. Zden�k Kejval  
       Meno                              Meno 

 
Prokuristi 
Funkcia 

 
 

............................................................. 
Podpis 

 
MUDr. Štefan Volák 

Meno 
 

Riadite� 
Funkcia 
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s.r.o. - organiza�ná zložka 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Žilina 

 
 

............................................................. 
Podpis 

 
Ing. Petr N�mec             Ing. Zden�k Kejval  
       Meno                              Meno 

 
Prokuristi 
Funkcia 

 
 

............................................................. 
Podpis 

 
MUDr. Štefan Volák 

Meno 
 

Riadite� 
Funkcia 

 
 


