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SPLÁTKOVÝ KALENDÁR 

                           Dohoda o povolení splátok a odklade platenia 
(ďalej len „dohoda o splátkach“) 

 

 

 

 
 Veriteľ: 

 Obchodné meno : Železnice Slovenskej republiky 

 Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 Právna forma : Iná právnická osoba 

 Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po,   

Vložka číslo: 312/B 

 Štatutárny orgán : Ing. Miloslav Havrila – generálny riaditeľ 

 Osoba splnomocnená  

 na podpis dohody : Ing. Jana Krupcová 

  riaditeľka Odboru financovania, účtovníctva a daní 

 IČO : 31 364 501 

 DIČ : 2020480121 

 IČ DPH : SK2020480121 

 Údaje k DPH : veriteľ je platiteľ DPH 

 Adresa 

 Pre doručovanie písomností : Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR 

Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 

21, 010 01 Žilina 

 

(ďalej len „veriteľ“ ) 

 

 

  

 

Dlžník: 

Meno a priezvisko : Martina Škorvagová 

Dátum narodenia :  

Trvalý pobyt :  

Adresa na  

doručovanie písomností :  

  

(ďalej len „dlžník“ ) 

(veriteľ a dlžník spolu len „účastníci dohody o splátkach“ ) 

 

 

 

uzatvárajú nasledovný splátkový kalendár 

 

 

1. Účastníci dohody o splátkach konštatujú, že dlžník neuhradil nájomné vo výške 49,27 

Eur (slovom: štyridsaťdeväť eur a dvadsaťsedem centov) na základe Zmluvy o nájme 

bytu zo dňa 17. 09. 2009 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2013 a náhradu škody 
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za odcudzený bojler vo výške 391,05 Eur (slovom: tristodeväťdesiatjeden eur a päť 

centov), priznané na základe Rozsudku Okresného súdu Žilina sp. zn. 14Csp/30/2017 – 

58 zo dňa 08.11.2018, právoplatný  dňa 21.07.2020 v spojení s Opravným uznesením 

Okresného súdu Žilina sp. zn. 14Csp/30/2017-78 zo dňa 18.01.2019, právoplatné dňa 

30.01.2019, Rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn. 10Co/239/2019-115 zo dňa 

30.06.2020, právoplatného dňa 21.07.2020 a Uznesenia Okresného súdu Žilina sp. zn. 

14Csp/30/2017 – 127 zo dňa 14.12.2020, právoplatného dňa 13.01.2021. Celková výška 

pohľadávky veriteľa bez súdnych trov predstavuje 440,32 Eur (slovom: štyristoštyridsať 

eur a tridsaťdva centov).  

 

2. Účastníci dohody sa dohodli, že vzhľadom na to, že dlžník požiadal dňa 29.07.2021 

o splátkový kalendár a odpustenie úrokov z omeškania, poplatku z omeškania 

a súdnych trov, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že na dlžníka bol dňa 19.06.2019 

vyhlásený konkurz, ktorý bol dňa 10.03.2020 zrušený pre nedostatok majetku, veriteľ 

odpustí dlžníkovi: 
 

- priznané súdne trovy vo výške 48,50 Eur 

- poplatok z omeškania vo výške 63,54 Eur ( t.j. od 01.02.2017 do 20.10.2021) 

- úrok z omeškania vo výške 99,45 Eur (t.j. od 01.02.2017 do 20.06.2022) 

 

3. Dlžník plne uznáva svoje záväzky voči veriteľovi čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa 

ich uhradiť takto: 

 

a) Dohodnutý splátkový kalendár: 

 

Číslo 

splátky 

Čiastka 

v € 

Poplatok z 

omeškania 

Úrok z 

omeškania 

Splatnosť 

mesačnej 

splátky 

Mesačná 

splátka 

v € 

1. 49,27 0 N/A 20.10.2021 49,27 

2. 50,00 N/A 0 20.11.2021 50,00 

3. 50,00 N/A 0 20.12.2021 50,00 

4. 50,00 N/A 0 20.01.2021 50,00 

5. 50,00 N/A 0 20.02.2022 50,00 

6. 50,00 N/A 0 20.03.2022 50,00 

7. 50,00 N/A 0 20.04.2022 50,00 

8. 50,00 N/A 0 20.05.2022 50,00 

9. 41,05 N/A 0 20.06.2022 41,05 

 

 

4. Dlžník za zaväzuje splácať dohodou o splátkach uznaný dlh na účet veriteľa vedený 

v Tatra banka, a. s., číslo účtu: IBAN: SK04 1100 0000 0026 2215 1865, variabilný 

symbol: 401000915, špecifický symbol: 51585. 

 

5. Účastníci dohody sa dohodli, že touto dohodou o splátkach, nie je dotknutý nárok 

veriteľa na súdom priznané úroky z omeškania a priznaný poplatok z omeškania, ak 

dlžník nedodrží termín ktorejkoľvek splátky dohodnutý v tejto dohode o splátkach.  

 

6. V prípade neuhradenia čo i len jednej splátky dlžníkom v termíne určenom touto 

dohodou o splátkach sa v zmysle §-u 565 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov stane splatným celý zostávajúci dlh. 
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7. Dohodnuté termíny úhrady podľa bodu 3.a) sa neposudzujú ako posunutie termínu 

splatnosti. 

 

8. Dlžník berie na vedomie, že ak v uvedenom termíne nebude dlh uhradený, veriteľ bude 

dlh vymáhať prostredníctvom exekútora. 

 

9. Účastníci dohody o splátkach berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so 

zverejnením tejto dohody v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom 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 (ďalej len „Zákon 

o slobode informácií). 

 

10. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

Občianskeho zákonníka v spojení so Zákonom o slobode informácií. 

 

11. Dohoda je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých veriteľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a dlžník jedno (1) vyhotovenie. 

 

 

 

Za veriteľa:                                                        Za dlžníka: 

 

 

V Bratislave, dňa ..........................                    V...................., dňa .......................... 

 

 

 

 

 

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

Železnice Slovenskej republiky                         Martina Škorvagová  

       Ing. Jana Krupcová     
               riaditeľka 

     Odbor financovania, účtovníctva a daní    


