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Dohoda o splátkach pohľadávky č. 118/2022/600-146 

 

Správca pohľadávky:    Slovenský metrologický inšpektorát 

      Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

      Zastúpený: Ing. Petrom Kadlecom 

      Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

      Číslo účtu: SK55 8180 0000 0070 0007 6744 

      BIC: SPSRSKBA 

      IČO: 30814502 

      DIČ: 2020918075 

(ďalej len „správca pohľadávky“) 

 

a 

 

Dlžník:          BIOMILA spol. s r.o. 

                                          906 23 Rudník 428 

                                          IČO: 46 849 513   

(ďalej len „dlžník“) 

 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto dohodu o splátkach pohľadávky: 

 

Čl. 1 

 

1. Správca pohľadávky a dlžník uzatvárajú túto dohodu o splátkach pohľadávky 

v celkovej výške 650,- €, slovom šesťstopäťdesiat eur, ktorá vznikla na základe 

právoplatne uloženej pokuty, a to rozhodnutím č. UNMS/05080/2021-211-

019261/2021. 

2. Dňa 02.11.2021 Vám bola správcom pohľadávky uložená rozhodnutím  

č. 474/2021/602-3835 pokuta vo výške 750,- €. Dané rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 28.12.2021. 

3. Keďže správca pohľadávky je oprávnený pohľadávku vo výške 650,- € vymáhať od 

dlžníka a dlžník ju podpisom tejto dohody uznáva v plnom rozsahu, vzájomne sa 

správca pohľadávky a dlžník, na základe žiadosti dlžníka doručenej na riaditeľstvo 

inšpektorátu dňa 03.01.2022, dohodli na jej postupnom splácaní nasledovne: 

4.  

Dlžník sa zaväzuje uhradiť pohľadávku vo výške 650,- € v pravidelných mesačných splátkach 

vždy do 30. dňa (resp. 28.) kalendárneho mesiaca (poštovým peňažným poukazom, prevodným 

príkazom z účtu v banke) na bankový účet správcu pohľadávky: číslo účtu: SK55 8180 0000 

0070 0007 6744, BIC: SPSRSKBA v Štátnej pokladnici pod variabilným symbolom: 

20062021 konštantným symbolom: 6348. 30. dňom (resp. 28.) mesiaca musí byť splátka 

pripísaná na účet správcu pohľadávky. 
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Rozpis mesačných splátok 

 

Na číslo účtu: SK55 8180 0000 0070 0007 6744,  BIC: SPSRSKBA 

 
  Splátka - č. 1 - 100 eur do 30. januára 2022 

  Splátka - č. 2 - 100 eur do 28. februára 2022 

  Splátka - č. 3 - 100 eur do 30. marca 2022 

  Splátka - č. 4 - 100 eur do 30. apríla 2022 

  Splátka - č. 5 - 100 eur do 30. mája 2022 

  Splátka - č. 6 - 150 eur do 30. júna 2022 

 

Čl. 2 

 

1. V prípade, ak dlžník niektorú zo splátok v dohodnutej výške a lehote nezaplatí, 

stane sa zročným celý dlh, ktorý bude správca pohľadávky riadne vymáhať. 

 

2. V prípade, ak dlžník splatí celú pohľadávku predčasne mimo splátkového kalendára, 

pripísaním finančných prostriedkov na vyššie uvedený bankový účet správcu 

pohľadávky, táto dohoda o splátkach pohľadávky zaniká. 

 

3. Táto dohoda zaniká dňom, keď dlžník splnil všetky svoje záväzky vyplývajúce 

z ustanovení tejto dohody. 

 

Čl. 3 

 

1. Strany si dohodu prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne bez akéhokoľvek 

nátlaku, výhrad alebo omylu podpisujú. 

 

2. Túto dohodu je možné meniť iba formou riadne očíslovaných a podpísaných 

dodatkov, ktorú sú súčasťou tejto dohody. 

 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zúčastnenými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv v zmysle zákona 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. 

 

V Bratislave dňa  14.01.2022                               V...........................dňa................. 

 

 

 

Správca pohľadávky                                                    Dlžník............................……….. 


