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Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 04/2022 

 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 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“) 

 medzi  

 

 

Zmluvné strany 

 

Veriteľ:  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Sídlo:   Tomášiková 28C, 821 01  Bratislava 3 

IČO:   36 069 841 

Zastúpený:  Andrej Juris, predseda 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0044 2847 

 

 

(ďalej len „veriteľ“)  

a 

 

Dlžník:  ENSTRA Power Generation LC s.r.o. 

Sídlo:    Kálov 1, 010 01  Žilina 

IČO:    36 043 427  

Zastúpený: Ing. Valentín Leitman, konateľ 

 Ing. Michal Zelina, PhD, konateľ 

Bankové spojenie:  SK28 0900 0000 0051 5293 3021 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel SRO, vložka číslo 

71599/L 

 

(ďalej len „dlžník“)  

 

(veriteľ a dlžník, ďalej spolu aj len „strany dohody“ alebo jednotlivo ako „strana dohody“)  

 

uzatvárajú túto dohodu o splátkach a uznaní dlhu:  

 

 

Článok I   

Špecifikácia a uznanie záväzku  

 

 

1) Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), odborom 

kontroly ako vecne príslušným správnym orgánom, vydaným dňa 

16. marca 2022, číslo rozhodnutia 0011/2022/K (ďalej len „rozhodnutie“) o uložení 

pokuty podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) bola dlžníkovi 
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uložená pokuta za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o regulácii vo výške 

6.000,-- eur (slovom šesťtisíc eur), potvrdená rozhodnutím II. stupňa 

č.  15/11042/2022/PR/SD zo dňa 17. júna 2022. 

 

2) Dlžník bol povinný uhradiť pokutu do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, resp. do dátumu vykonateľnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 20. júna  2022  a vykonateľnosť dňa 06.  júla 2022. Ku dňu podpisu 

tejto Dohody o splátkach a uznaní dlhu č. 04/2022 (ďalej len „dohoda“) predstavuje 

celkový dlh dlžníka voči veriteľovi sumu 4.000,-- eur (slovom štyritisíc eur) (ďalej len 

„pohľadávka“). 

 

3) V zmysle bodu 1 tohto článku dohody vykazuje veriteľ voči dlžníkovi pohľadávku.  

Pohľadávka je v zmysle § 2 písm. b) zákona o pohľadávkach štátu verejnou 

pohľadávkou štátu, a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu, je 

možné s dlžníkom uzatvoriť túto dohodu.   

 

4) S poukázaním na uvedené skutočnosti, ďalej v záujme poskytnutia možnosti postupného 

splatenia pohľadávky veriteľa a v záujme zachovania práv veriteľa, najmä možnosti 

exekučného vymáhania pohľadávky veriteľa, sa strany dohody dohodli na uzatvorení 

tejto dohody za podmienok ďalej uvedených.  

 

5) Veriteľ sa podpisom tejto dohody zaväzuje, že v prípade, ak bude dlžník splácať svoj 

nižšie  uznaný (v bode 8, Článku II. dohody) záväzok riadne a včas, v súlade s bodom 

1. Článku II dohody, nebude od dlžníka vymáhať zaplatenie záväzku prostredníctvom 

výkonu  rozhodnutia (cestou súdneho exekútora).  

 

 

Článok II  

Predmet dohody 

 

 

1) Predmetom tejto dohody je dohoda strán dohody o tom, že dlžník splatí svoj dlh určený 

v článku I, bodoch 1 a 2 tejto dohody v  3 (troch) splátkach v priebehu 3 (troch) 

mesiacov, vždy k 15. dňu príslušného mesiaca, pričom 1. splátka bude vo výške 1 000,-

- eur (slovom tisíc eur) a 2 splátky budú vo výške 1500,- eur (slovom tisícpäťsto eur). 

Splátkový kalendár bol stranami dohody  dohodnutý  nasledovne:  

 

 

P. č.  Suma splátky:  Dátum splatnosti:  

1.  1 000,00 15.09.2022 

2.  1 500,00 15.10.2022 

3. 1 500,00 15.11.2022 

 

 

2) Za splnenia podmienok, uvedených v § 7 zákona o pohľadávkach štátu, predmetom tejto 

dohody je dohoda účastníkov o splátkach pohľadávky štátu.  

 

3) Dlžník žiadosťou, zaevidovanou v podateľni veriteľa, písomne požiadal veriteľa ako 

správcu pohľadávky štátu o uzatvorenie dohody podľa § 7 zákona o pohľadávkach štátu.  
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4) Dlžník, v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona o pohľadávkach štátu, uviedol ako dôvod 

žiadosti nepriaznivú ekonomickú a finančnú situáciu, pre ktorú nemôže zaplatiť celú 

pohľadávku veriteľa naraz. V zmysle odôvodnenia žiadosti dlžníka by bezodkladná 

úhrada pohľadávky mala nepriaznivý ekonomický dopad na jeho  hospodárenie 

a ekonomiku,  v dôsledku čoho by došlo k ohrozeniu riadneho plnenia jeho zákonných 

povinností.  

 

5) Dlžník sa zaväzuje, za podmienok uvedených v tejto dohode, a v súlade s  ustanovením 

§ 7 zákona o pohľadávkach štátu, uhradiť celú pohľadávku veriteľa vo výške 

4.000,-- eur naraz, ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery, najneskôr však do 

15. novembra 2022 na účet veriteľa, vo formáte IBAN číslo 

SK59 8180 0000 0070  0044  2847, vedený v Štátnej pokladnici, pod variabilným 

symbolom 500112022. 

 

6) Pohľadávka veriteľa, podľa bodu 1 tohto článku alebo jednotlivé splátky pohľadávky, 

sa považujú za uhradené dňom pripísania finančných prostriedkov na účet veriteľa 

pohľadávky.  

 

7) Pri dodržaní podmienok, uvedených v tejto dohode, sa veriteľ nebude v súlade s § 7 ods. 

6 zákona o pohľadávkach štátu, účtovať a uplatňovať voči dlžníkovi úroky z omeškania, 

ani poplatok z omeškania.   

 

8) Dlžník svojim podpisom na tejto dohode, podľa ustanovenia § 558 zákona 

č.  40/1964  Zb. Občiansky zákonník, uznáva svoj dlh voči veriteľovi vo výške  

4.000,-- € , ktorý mu vznikol na  základe právoplatného rozhodnutia veriteľa číslo 

0011/2022/K zo dňa 16. marca 2022 vo výške 6 000,-- eur, dlžník ku dňu podpisu tejto 

dohody uhradil veriteľovi zo sumy 6.000,-- € splátky v celkovej výške 2.000,-- €. Dlžník 

sa ďalej zaväzuje uhradiť svoj dlh podľa bodu 1. Článku II dohody. 

  

9) Dlžník sa, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c) zákona o pohľadávkach štátu, 

zaväzuje, že zaplatí celý dlh naraz v prípade, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas.  

 

 

 

Článok III  

Záverečné ustanovenia  

 

 

1) Pre právne vzťahy touto dohodou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia zákona 

o pohľadávkach štátu, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Strany dohody sa dohodli, že 

v  prípade akýchkoľvek sporov z tejto dohody alebo na základe tejto dohody, bude ich 

riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov, za použitia slovenského práva.  

 

2) Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody dostane 

jeden rovnopis.  

 

3) Táto dohoda zaväzuje aj právnych nástupcov obidvoch strán dohody, resp. subjekty, 

ktoré prevezmú dispozíciu nakladania s právami a povinnosťami strán dohody. Túto 



strana 4 z 4 

 

dohodu je možné meniť a dopĺňať len v písomnej a oboma stranami dohody podpísanej 

forme.  

 

4) Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni                         

za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, porozumeli jej a nemajú proti 

jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.  

 

5) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným 

Úradom vlády Slovenskej republiky.   

 

 

V Bratislave, dňa  V Žiline, dňa  

 

 

Veriteľ:  Dlžník:  

 

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

 Andrej Juris  Ing. Valentín Leitman 

 predseda  konateľ spoločnosti  

 

   

 

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

  Ing. Michal Zelina, PhD. 

  riaditeľ spoločnosti  

 

 


