
                    

  D O H O D A  O  S P L A T E N Í  D L H U  

č. 220-900-0020/2018 
 

Dlžník 
Meno :   Milan Matúška  
             
   
   
Veriteľ 
názov:   Sociálna poisťovňa  
so sídlom:   Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava 
IČO:    30 807 484    
zastúpená:  Ing. Milan Černok, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne Lučenec 
 

Čl. I. 

1. Dlžník dňa 12. 10. 2020 uznal svoj dlh voči veriteľovi čo do dôvodu aj výšky. Dlh   

vo výške  984,40  EUR (slovom: Deväťstoosemdesiatštyri  EUR,  40/100 centov)  vznikol 
v zmysle ust. § 238 ods. 1) zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších právnych predpisov ako právo Sociálnej poisťovne na náhradu škody. 

2. Dlžník berie na vedomie, že touto dohodou veriteľ iba umožňuje dlžníkovi vysporiadať dlh   
    voči veriteľovi spôsobom jemu prijateľným, ktorý neodporuje ani zákonným možnostiam  
    veriteľa, a to všetko vzhľadom na osobnú a finančnú situáciu dlžníka, z dôvodu ktorých  
    požiadal veriteľa o umožnenie splátok svojho záväzku. 
 

Čl. II. 
Veriteľ a dlžník sa dohodli na splatení dlhu vo výške 984,40 EUR formou 19 mesačných 
splátok počínajúc 1. splátkou v mesiaci október 2020, ktoré bude poukazovať poštovým 
poukazom alebo prevodom na účet Sociálnej poisťovne  IBAN SK70 8180 0000 0070 0015 
6402 nasledovne: 

 

Poradie splátky Dátum splatnosti Suma splátky (EUR) 

1 30.10.2020 50,00 

2 30.11.2020 50,00 

3 30.12.2020 50,00 

4 30.01.2021 50,00 

5 30.02.2021 50,00 

6 30.03.2021 50,00 

7 30.04.2021 50,00 

8 30.05.2021 50,00 

9 30.06.2021 50,00 

10 30.07.2021 50,00 

11 30.08.2021 50,00 

12 30.09.2021 50,00 

13 30.10.2021 50,00 

14 30.11.2021 50,00 

15 30.12.2021 50,00 

16 30.01.2022 50,00 

17 30.02.2022 50,00 

18 30.03.2022 50,00 

19 30.04.2022 84,40 

SPOLU  984,40 

 
Čl. III 

1. Neuhradením čo i len jednej splátky v lehote splatnosti podľa článku II., stáva sa  
splatným naraz celý dlh, resp. jeho zostatok po čiastočnej úhrade, čím dlžník stráca 



výhodu splátok dohodnutých touto dohodou a veriteľ si bude uplatňovať svoje právo 
v občianskom súdnom konaní podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, resp. 
žaloby o náhradu škody. Za úhradu dohodnutej splátky sa považuje jej pripísanie na účet 
veriteľa. 

2. Dlžník je povinný bezodkladne oznámiť veriteľovi informácie o zmene ekonomickej 
situácie, ako aj všetky zmeny, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť možnosť 
splatenia a uplatnenia predmetnej pohľadávky. 

3. Táto dohoda zaniká dňom:  

 keď dlžník  splnil všetky záväzky vyplývajúce z dohody,  

 keď veriteľ jednostranne vypovie dohodu na základe dôvodov vymenovaných 
v bode 4. tohto článku. 

4. Veriteľ môže jednostranne vypovedať dohodu, aj keď si dlžník plní všetky záväzky z nej 
vyplývajúce len na základe nasledovných dôvodov:  

 veriteľ má hodnoverné informácie, že dlžník môže splatiť uznaný dlh okamžite 
alebo skôr, než je dohodnuté v článku II. tejto dohody,  

 platiteľ za účelom dosiahnutia uzatvorenia tejto dohody predložil nepravdivé 
informácie. 

5. Výpoveď dohody podľa predchádzajúceho bodu musí mať písomnú formu. Účinky 
výpovede nastanú 1. dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď dohody dlžníkovi doručená. Za deň doručenia výpovede sa považuje aj 
deň, kedy pošta vráti doporučene zaslanú výpoveď na poslednú známu adresu platiteľa 
ako neprevzatú v odbernej lehote. 
 

Čl. V 
1. Táto dohoda o splatení dlhu podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona NR SR č. 

546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dlžník berie na 
vedomie povinnosť veriteľa zverejniť túto dohodu a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie zmluvy v plnom rozsahu s výnimkou osobných údajov. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle ust. § 47a ods. 1) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších právnych predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre každú zo 
zmluvných strán.  

4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedenú dohodu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej 

vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia dohody sú pre ich 
zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok alebo 
v omyle. Dohodu si prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Lučenci, dňa  14.10. 2020 
 
 
Dlžník: 
 
 
.................................................      
          Milan Matuška 

   Veriteľ 
 
 
  ..................................................... 

       Ing. Milan Černok 
         riaditeľ pobočky  

 
 
 
   
   

 


