
 DOHODA O SPLÁTKACH  
 

č. S 33/53/2021 
 
uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) 

 
 

 
1.  Správca pohľadávky štátu: Environmentálny fond 
     so sídlom:  Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 
     IČO:  30 796 491   
     zast.:  Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 

(ďalej aj ako „správca pohľadávky štátu“) 
 
 

a 

 
 
 
2. Dlžník: Liečebné termálne kúpele, a.s. 

so sídlom:  Sklené Teplice 100, 966 03 Sklené Teplice 
IČO:       31 642 721   
zast.:       Ján Kamenický, predseda predstavenstva 
  Mgr. Ľubica Kamenická, člen predstavenstva 
  JUDr. František Farkaš, člen predstavenstva  

     (ďalej len ako „dlžník“) 
 

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 
 
uzatvárajú podľa § 7 zákona o pohľadávkach štátu túto dohodu o splátkach dlhu (ďalej len „dohoda“):  

 
 

 

Čl. I. 

1. Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom 
fonde“). 

 
2. V zmysle § 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady      

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
a v nadväznosti na § 3 zákona o Environmentálnom fonde, poplatky za užívanie vôd vrátane poplatkov za 
odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sú príjmom Environmentálneho fondu, 
ktorý koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov. 

 
 

Čl. II. 

1. Rozhodnutím SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Odštepný závod 
Banská Bystrica, číslo rozhodnutia: 5302000820 zo dňa 9. marca 2021, právoplatné dňa 25. marca 2021, 
vykonateľné dňa 1. mája 2021, variabilný symbol: 5302000820, bola dlžníkovi uložená povinnosť uhradiť 
do 30. apríla 2021 na účet Environmentálneho fondu nedoplatok za rok 2020 za vypúšťanie odpadových 
vôd do povrchových vôd po započítaní penále k 31.12.2020 v celkovej výške 5 073,99 EUR           
(slovom: päťtisícsedemdesiattri eur a deväťdesiatdeväť centov). 
 

2. Dlžník do dňa podpisu tejto dohody uhradil na účet správcu pohľadávky štátu sumu vo výške                    
1 120,- EUR (slovom: tisícstodvadsať eur).  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/


3. Dlžník týmto  potvrdzuje a uznáva čo do dôvodu aj čo do výšky svoj dlh voči správcovi pohľadávky štátu 
vo výške 3 953,99 EUR (slovom: tritisícdeväťstopäťdesiattri eur a deväťdesiatdeväť centov), ktorý vznikol 
na základe rozhodnutia špecifikovaného v bode 1 tohto článku tejto dohody a zaväzuje sa ho plniť 
spôsobom ustanoveným v článku III. tejto dohody. Dlh je verejnou pohľadávkou štátu evidovanou 
správcom pohľadávky štátu voči dlžníkovi. 

 
4. Dlžník podpisom tejto dohody čestne vyhlasuje, že sú splnené podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. b) 

zákona o pohľadávkach štátu, a teda že z dôvodu nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo 
nepriaznivých sociálnych dôvodov nemôže zaplatiť celý dlh naraz. 

 

Čl. III. 

1. Zmluvné strany sa na základe písomnej žiadosti dlžníka o plnenie dlhu v splátkach dohodli, že dlžník svoj 
dlh, bližšie špecifikovaný v článku II. tejto dohody zaplatí v nasledovných splátkach, najneskôr do            
31. decembra 2021, a to vo výške a v lehotách ako je uvedené nižšie: 

  

    do 30.06.2021              593,99 EUR    

       do 31.07.2021              560,- EUR 

    do 31.08.2021              560,- EUR 

    do 30.09.2021              560,- EUR 

       do 31.10.2021              560,- EUR 

    do 30.11.2021              560,- EUR  

    do 31.12.2021              560,- EUR 

  

2. Dlžník a správca pohľadávky štátu sa dohodli, že jednotlivé splátky, ktorých výška a lehota splatnosti sú 
uvedené v bode 1 tohto článku dohody bude dlžník poukazovať na účet správcu pohľadávky štátu, 
vedený v Štátnej pokladnici:  
 

 Názov banky: Štátna pokladnica  
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0053 6798 
SWIFT kód: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: 5302000820 
 

3. Zaplatením splátky dlhu sa rozumie okamih pripísania finančných prostriedkov v dohodnutej výške na 
účet správcu pohľadávky štátu.  

 

Čl. IV. 

1. Dlžník berie na vedomie, že v prípade, ak nezaplatí niektorú z dohodnutých splátok uvedených v článku 
III. tejto dohody riadne a včas, stráca výhodu splátok, zostávajúci dlh sa stáva splatným naraz a dlžník sa 
v takomto prípade zaväzuje zaplatiť bezodkladne celý zostávajúci dlh na účet správcu pohľadávky štátu. 
  
 

2. Dlžník sa podpisom tejto dohody zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz v prípade, ak sa zlepšia jeho 
ekonomické alebo sociálne pomery. 

 
Čl. V. 

1. Dlžník a správca pohľadávky štátu vyhlasujú, že si text dohody riadne prečítali, jej obsahu, právam a 
povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

  
2. Dlžník a správca pohľadávky štátu vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

 
3. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné uskutočniť len vo forme očíslovaného písomného dodatku, ktorý 

musí byť podpísaný oboma stranami dohody a ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.  
 



4. Táto dohoda je povinne zverejňovanou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode  informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

 
5. V súlade s § 47a Občianskeho zákonníka táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR. 
 

6. Táto dohoda sa vyhotovuje v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Jeden 

rovnopis dostane dlžník a dva správca pohľadávky štátu. 
 
7. Dlžník sa zaväzuje doručiť všetky tri podpísané dohody obratom na adresu Environmentálneho fondu, 

pričom jeden originál dohody mu bude po podpísaní riaditeľom Environmentálneho fondu zaslaný späť.  
 
 

 V Bratislave, dňa:     V Sklených Tepliciach, dňa: 
 
 Správca pohľadávky štátu:                                       Dlžník:  
 
 

 
 
 
 
 

 

.............................................................................. .................................................................................. 
Environmentálny fond Liečebné termálne kúpele, a.s. 
Ing. Ľubomír Vačok 

riaditeľ 
člen predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

 

 
 

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

Liečebné termálne kúpele, a.s. 
člen predstavenstva 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
 


