
Dohoda o splátkach 
uzatvorená podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
( ďalej len „Dohoda o splátkach“ ) 

 
Veriteľ: 
názov:                                     Slovenská republika 
správca pohľadávky štátu:                         Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové                                                           

                                           Zámky (ďalej len „správca“ alebo „FNsPNZ“) 
sídlo správcu:                                       Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
právna forma správcu:                          príspevková organizácia 
identifikačné číslo správcu:                 17336112 
v mene správcu podpisuje:                   JUDr. Bc. Marian Viskup - riaditeľ   
bankové spojenie:          Štátna pokladnica 
číslo účtu               SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
správca zapísaný v:                         register organizácií vedený Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky a živnostenský register 
Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729 

( ďalej len „Veriteľ“ ) 
a 

 
dlžník: 
titul, meno a priezvisko:                        Mgr. Monika Laurová 
dátum narodenia                                     XXXXXX 
adresa trvalého pobytu:                          XXXXXX 
( ďalej len „Dlžník“ ) 
 

 
Preambula. 

 
Dlžník bol zamestnancom Veriteľa od 01.11.2016 do 12.06.2020.  Od 01.05.2017 bol Dlžník vo 
funkcii vedúceho verejnej lekárne. Dňa 17.05.2017 podpísal Dlžník s Veriteľom Dohodu o 
spoločnej hmotnej zodpovednosti, kde podľa čl. III bod 1, čl. IV bod 3, 5, čl. VI bod 1,4,5,6 nesie 
zodpovednosť za spôsobenú škodu. 
 
 

Článok I. 
Predmet dlhu 

 
Na Škodovej komisii pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky  ( ďalej len „FNsP 
NZ“ )  bolo dňa 15.02.2021 prerokované Oznámenie o škode z dňa 14.07.2020 ( ďalej len 
„Oznámenie“ ), ktorú predložila Verejná lekáreň pri FNsP NZ z dôvodu, že vo Verejnej lekárni 
pri FNsPNZ boli vykonávané manuálne zmeny na stave skladu bez predaja cez pokladňu. Po 
zabezpečení dostupných materiálov a vyhodnotení dôkazov, ktoré boli predložené, Škodová 
komisia na svojom zasadnutí dňa 15.02.2021 prijala záver, že bolo dostatočne a hodnoverne 
preukázané, že v evidencii Verejnej lekárne boli vykonávané manuálne zásahy, a to konkrétnou 
osobou, pričom tieto zásahy mali za následok vznik škody v celkovej výške 4.478,48 eur. V 
zostave, ktorá bola vygenerovaná k určeniu manuálnych zásahov do systému, je preukázané, 
že zásah vykonala konkrétna osoba, je jednoznačne určený spôsob zásahu, dátum zmeny v 
systéme, názov tovaru a cena, sú to teda jednoznačné dôkazy, ktoré potvrdzujú, že v období 
najmenej od 06.06.2017 do 09.04.2020 vykonala osoba, označená ako užívateľ „monika“ 
manuálne zásahy, v počte 185, výsledkom ktorých je celková škody vo výške 4.478,48 eur. 
Jednoznačne bolo preukázané, že oprávnenia pre vstup do systému  boli zaradené do skupín, 
ktoré mali pridelené názvy, a to „admin“, „laborant“, „magister“. Osoba Mgr. Monika 
Laurová bola zaradená do skupiny „admin“. Ďalšie osoby, ktoré mali oprávnenia vstupu do 



systému, boli zaradení do skupín „laborant“ a „magister“. Každá osoba vstupovala do 
systému prostredníctvom ID karty ePZP, pričom každá karta má svoje jedinečné číslo. 
Najpodstatnejším dôkazom bola skutočnosť, že vstup konkrétnej osoby zanechá v zostavách 
svoju stopu prostredníctvom užívateľského mena, ktoré bolo každej osobe, označenej svojim 
menom, priezviskom a ID kartou, pridelené. V prípade Mgr. Moniky Laurovej to bolo 
označenie užívateľským menom „monika“.   
 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva jednoznačný záver, že škoda vo  výške 4.478,48 eur  
bola spôsobená činnosťou Mgr. Moniky Laurovej. 
 
Škodová komisia navrhla štatutárnemu orgánu FNsP NZ predmetnú škodu vymáhať súdnou 
cestou. 
 
Veriteľ pred podaním žalobného návrhu zaslal Dlžníkovi predžalobnú výzvu na úhradu 
pohľadávky ( ďalej len „Výzva“ )  s tým, aby Dlžník zaplatil pohľadávku vo výške 4.478,48 
eur do troch dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. 
 
Dlžník Výzvu prevzal dňa 07.04.2021. Dlh mal zaplatiť do 10.04.2021. Dlžník zaslal 
Veriteľovi dňa 07.04.2021 email, v ktorom uvádza, že požadovanú sumu uhradí, pričom žiada 
o splátkový kalendár, nakoľko celú sumu nevie uhradiť naraz. 
 

Článok II. 
 
1. Dlžník uznáva dlh čo do dôvodu i výšky. 
2. Čestne vyhlasuje, že z dôvodu zhoršenia jeho ekonomických pomerov dlh nemôže 

zaplatiť naraz. 
3. V Dohode o splátkách sa Dlžník zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú 

splátku riadne a včas. 
 

Článok III. 
 
Podľa § 7 ods.1 zákona č. 374/2014 Z.z. správca môže na písomnú žiadosť dlžníka uzavrieť  s 
dlžníkom dohodu o splátkach, ak dlžník nemôže svoj dlh riadne a včas plniť. Podľa ods.2 
správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník 
a) svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím 
súdu alebo ide o verejnú pohľadávku štátu, 
b) z nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo nepriaznivých sociálnych dôvodov nemôže 
zaplatiť celý dlh naraz a 
c) v dohode o splátkach sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a 
včas. 

 
Článok IV. 

 
1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník zaplatí dlh do 31.12.2021 v 9 (deviatich) 

mesačných splátkach prevodom na účet Veriteľa, uvedený v záhlaví tejto Dohody takto: 
- prvá  splátka vo výške 502,48 € do 20.04.2021 
- druhá až deviata splátka vo výške 497,00 € do 20. dňa každého mesiaca, 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola uhradená prvá splátka, až do 
uhradenia celého dlhu. 

2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas. 
3. Z dôvodu identifikácie platby bude Dlžník uvádzať variabilný symbol: 80460. 

 
 
 
 



 
Článok V. 

 
1. Táto Dohoda o splátkach nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je informačným 
systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky v elektronickej 
podobe.  

2. Účastníci Dohody o splátkach vyhlasujú, že si túto Dohodu o splátkach prečítali, jej 
obsahu porozumeli, a že Dohoda o splátkach zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, na 
znak čoho ju podpisujú. 

3. Táto Dohoda o splátkach je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jeden exemplár  
obdrží Dlžník a dve vyhotovenia obdrží Veriteľ. 

 
 
 
 
V   Nových  Zámkoch  dňa ……………….. V Nových Zámkoch, dňa ……………….
  
 
 
v mene Veriteľa:      Dlžník 
 
..........................................................                      .............................................. 

JUDr. Bc. Marian Viskup            Mgr. Monika Laurová                                 
          riaditeľ                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


