
Dohoda 
                                                        o uznaní a o splátkach 
 
uzavretá medzi účastníkmi: 
 
Veriteľom:   Univerzitná nemocnica Martin 
          036 59 Martin, Kollárova ul.2 
          zastúpená: MUDr. Dušanom Krkoškom, PhD., MBA,  riaditeľom 
          IČO: 00365327 
                     Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
          Číslo účtu IBAN:   
          (ďalej len „veriteľ“) 
a 
 
Dlžník:          
         Narodený:   
               Trvale bytom:   
                    Prechodný pobyt:   
         Korešpondenčná adresa:   
         (ďalej len „dlžník“) 

          
1. Dlžník spôsobil dňa 10.7.2015 škodu v Univerzitnej nemocnici Martin 

v Chirurgickom pavilóne prof. MUDr. Pavla Šteinera, DrSc. na 1. poschodí na 
pracoviskách jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgických disciplín a kliniky 
anestéziológie a intenzívnej medicíny na základe čoho mu bola vystavená faktúra číslo 
201511177 v sume 1253,69 € na úhradu nákladov na odstránenie škody.  

2. Dlžník sa zaväzuje uhradiť celú sumu nákladov na odstránenie škody v sume          
1253,69 €. Z dôvodu zhoršenia svojich ekonomických pomerov dlžník nemôže 
zaplatiť celý dlh naraz. Dlžník predmetný dlh voči veriteľovi uznáva čo do dôvodu 
a výšky a zaväzuje sa tento dlh uhradiť v celom rozsahu veriteľovi spôsobom ďalej 
uvedeným. Svoj návrh odôvodňuje tým, že sa nachádza v zlej finančnej situácii.  

3. Dlžník svoj dlh písomne uznal, a preto súhlasí s uzatvorením dohody o uznaní a 
splátkach. 

4. Dlžník a veriteľ sa dohodli, že dlžník splatí veriteľovi dlh vo výške 1253,69 € 
splátkami nasledovne:   

• 50,00 €  do 31.03.2016,  
• 133,00 €  do 30.04.2016, 
• 133,00 €  do 31.05.2016, 
• 133,00 €  do 30.06.2016, 
• 133,00 €  do 31.07.2016, 
• 133,00 €  do 31.08.2016, 
• 133,00 €  do 30.09.2016, 
• 133,00 €  do 31.10.2016, 
• 133,00 €  do 30.11.2016, 
• 139,69 €  do 31.12.2016. 

      Sumy sú splatné do posledného dňa v príslušnom mesiaci v zmysle uvedeného      
rozpisu splátok, pričom prvú splátku uhradí dlžník v mesiaci marec 2016.   
 
 



5. Veriteľ súhlasí s takouto formou náhrady, avšak upozorňuje dlžníka, že v prípade 
nezaplatenia čo len jednej splátky sa stáva zročný celý dlh a veriteľ si ho bude 
vymáhať súdnou cestou.  

6. Dohoda je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.  

7. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každý 
z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Dohoda sa uzatvára dobrovoľne, bez nátlaku, čo účastníci dohody svojím podpisom 
potvrdzujú. 

 
 
V Martine, dňa 11.2.2016 
 
 
 
 
.......................................................              ......................................................... 
za veriteľa UNM:     za dlžníka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 


