
 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sládkovičova 80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5 

korešpondenčná adresa:  Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 

 

Číslo konania: ÚVTOS-60/32-2021                                        V Banskej Bystrici dňa: 06.05.2021 

 

DOHODA 

na dobrovoľné plnenie 

(ďalej len „dohoda“) 

uzatvorená podľa § 97k zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

medzi 

XXXXXXXXXXXXX 
(meno, priezvisko, dátum narodenia,  základné číslo odsúdeného) 

(ďalej len „povinný“) 

a 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5 

zastúpený oprávneným orgánom mjr. Ing. Peter Majling 
(hodnosť, titul, meno, priezvisko) 

(ďalej len „oprávnený“) 
 

podľa § 97b ods. 3 zákona č. 475/2005 Z.z. a § 32a ods.1 Dodatku č.2 k Ústavnému poriadku 

ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová číslo: ÚVTOS-30/23-2020 na vydanie rozhodnutia o 

náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu. 

 

Predmetom tejto dohody je úhrada škody na majetku štátu v správe ústavu podľa § 97a až § 97i 

v spojení s § 87 zákona a § 40 ods.7 písm. a) a ods. 9 vyhlášky MS SR č. 368/2008 Z. z. ktorou 

sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (,,ďalej len poriadok“).  

Povinnosť uhradiť škodu na majetku štátu v správe ústavu vznikla povinnému z dôvodu, že dňa 

29.04.2021 o cca 09:00 hod. došlo v priestore ubytovne G1-OŠZ k úmyselnému poškodeniu 

dverí na kultúrnej miestnosti odsúdeným XXXXXXX, z. č. XXXXXX. Ods. XXXXXXX 

k danej veci uviedol citujem: ,,Mal som nervy a do dverí som buchol päsťou. Som ochotný danú 

škodu uhradiť.“, povinný sa zaväzuje uhradiť škodu majetku štátu v správe ústavu  

vo výške 4,74 eur (slovom: štyri eurá, sedemdesiatštyri centov) a súhlasí s ich 

jednorazovou úhradou z konta povinného. Obidve strany dohody vyhlasujú, že si túto 

dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich 

skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. Variabilný symbol pridelený v centrálnej evidencii škôd: 6021600010 

Prílohy 

Úradný záznam č.:82/2021  zo dňa: 30.04.2021 

Protokol o spôsobenej škode č. ÚVTOS-60/32-2021  

 

V Banskej Bystrici dňa: 06.05.2021 

 

 

 

 

 

 ..................................................          ............................................. 

                oprávnený                                                                                           povinný 

                         
 


