
Dohoda o splátkach 

č.p.: SE-OU2-2014/000234-354 

podľa § 6a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)  

 

 

Čl. I 

Strany dohody 

 

 

Správca pohľadávky štátu:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

     Pribinova 2 

     812 72 Bratislava 

     IČO: 00 151 866 

     Číslo účtu: 7000179874/8180 – pokuta 

             7000458750/8180 – trovy konania 

 

     Zastúpený: Ing. Iveta Slezáková, riaditeľka 

Odboru účtovníctva sekcie ekonomiky  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  

na základe plnomocenstva,  

č.p. SE-OO-2012/002465-020, zo dňa 10.10.2012 

 

     (ďalej len „správca“) 

 

a 

 

Dlžník:     Veronika Faturíková  

Pod Hájom č.960/22 

018 41  Dubnica nad Váhom 

 

     (ďalej len „dlžník“) 

 

 

Čl. II 

Predmet dohody 

 

Uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v platonom znení túto dohodu o splátkach pohľadávky: 

 

     Správca pohľadávky a dlžník uzatvárajú túto dohodu o splátkach pohľadávky v celkovej 

výške 266 € (slovom dvestošesťdesiatšesť eur), z toho za pokutu vo výške 250 € a za trovy 

konania vo výške 16 €, ktorá vznikla na základe právoplatne uloženej pokuty Rozhodnutím 

o priestupku č. ORPZ- BB-ODI2-25/2014-SK . 

 

      Okresným riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici Vám bola uložená pokuta Rozhodnutím 

o priestupku č. ORPZ- BB-ODI2-25/2014-SK, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 03.03.2014 

a vykonateľnosť dňa 29.03.2014. 



     Keďže správca pohľadávky je oprávnený pohľadávku vo výške 266 € vymáhať od dlžníka 

a dlžník ju podpisom tejto dohody uznáva v celom rozsahu, vzájomne sa správca pohľadávky 

a dlžník na základe písomnej žiadosti dlžníka dohodli na jej postupnom splácaní nasledovne: 

     Dlžník sa zaväzuje uhradiť pohľadávku vo  výške 266 € v pravidelných mesačných splátkach 

vždy do 25-teho v mesiaci (poštovým peňažným poukazom, prevodným príkazom z účtu 

v banke) na bankový účet správcu pohľadávky č. 7000179874/8180 v Štátnej pokladnici pod 

variabilným symbolom 252014 a trovy konania na bankový účet 7000458750/8180. 

Rozpis mesačných splátok: 

 

     Trovy konania boli uhradené dňa 12.3.2014. 

1.splátka:  25,00 €     splatná: 25.06.2014 

2.splátka:  25,00 €     splatná: 25.07.2014 

3.splátka:  25,00 €     splatná: 25.08.2014 

4.splátka:  25,00 €     splatná: 25.09.2014 

5.splátka:  25,00 €     splatná: 25.10.2014 

6.splátka:  25,00 €     splatná: 25.11.2014 

7.splátka:  25,00 €     splatná: 25.12.2014 

8.splátka:  25,00 €     splatná: 25.01.2015 

9.splátka:  25,00 €     splatná: 25.02.2015 

10.splátka:  25,00 €     splatná: 25.03.2015 

 

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

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 zúčastnenými stranami 

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

zákona č. 546/2010 Z.z. 

 

     Strany si dohodu prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach bez 

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

 

V Trnave dňa  ...............................................            V .................................................................... dňa ........................................................ 

 

 
.........................................................................................................    ......................................................................................................................................... 
       Ing. Iveta Slezáková                            Faturíková Veronika 

             Riaditeľka                Dlžník 


