
DOHODA 

O SPLÁTKACH PÔŽI ČKY 

zo Študentského pôži čkového fondu 

v zmysle zákona č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde a neskorších predpisov 
 
 
 
 

Článok I. 
 

Verite ľ: Študentský pôžičkový fond 

Panenská 29 

811 03 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Ľubomírom Zburínom, 

riaditeľom 

IČO: 31784623 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 

Číslo ú čtu:  0170181035/0900 

  

 a 

  

  

Dlžník:  Róbert Šosták 

Narodený:   

Rodné číslo:   

Trvalé bydlisko:   

Vyčerpaná pôži čka:  2 655,52 € dvatisícšesťstopäťdesiatpäť eur päťdesiatdva centov 

Mesačná splátka:  29,20 € 

 
 
 
uzatvárajú dohodu o splátke pôžičky /pôžičiek/: 
 
číslo 1997/2009 v čiastke 14,60 €/mes. 
číslo 1796/2010 v čiastke 14,60 €/mes. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    



V Bratislave 11.10.2011 
 

 
 

......................................................  
úradne osvedčený podpis dlžníka  

 
 
Za vypracovanie dohody Vám účtujeme poplatok podľa platného sadzobníka poplatkov a náhrad ŠPF. 

Článok II. 
 

1. Dlžník dňa ... oznámil, že ... ... vysokoškolské štúdium na: ..., na základe čoho veriteľ 
uzatvára dohodu o splátkach pôžičky čerpanej v zmysle článku I. 

 
2. Dlžník týmto podľa § 110 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

uznáva dlh voči veriteľovi vzniknutý z titulu zmlúv o pôžičke /pôžičkách/ podľa čl. I. tejto 
Dohody čo do dôvodu a výšky vrátane príslušenstva a zároveň potvrdzuje, že ku dňu 
uzatvorenia dohody o splátkach pôžičky je aktuálny zostatok pôžičky /pôžičiek/  (t.j. dlhu) 
vo výške:  (vrátane príslušenstva). 
 

3. Dlžník sa zaväzuje, že mesačnú splátku pôžičky uhradí podľa §14 ods. 3 zákona č. 
200/1997 Z.z. tak, aby bola pripísaná v prospech účtu ŠPF najneskôr do 25. d ňa 
v príslušnom mesiaci. 

 Povinné údaje:  číslo ú čtu = 0170181035/0900 
 variabilný symbol = rodné číslo dlžníka  
  

4. Prvá splátka je stanovená na mesiac september  2013 .  
 

 
 
 

Článok III. 
 

1. Dlžník môže požiadať o odklad splátok pôžičky podľa §14 ods. 2 cit. zákona. Odklad sa 
bude realizovať mesiacom nasledujúcim po doručení žiadosti s priloženým dokladom 
príslušného orgánu. 

 
2. V prípade, že dlžník nepožiada o odklad splátok a splátky nebude uhrádzať dohodnutým 

spôsobom, v stanovenej výške do termínu uvedeného v čl.II., ods. 2 tejto dohody, 
prípadne bude v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok, stane sa celá pôžička 
alebo jej časť splatnou. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa bude úročiť úrokovou 
sadzbou zvýšenou o jedno percento nad zmluvne dohodnutú úrokovú sadzbu od 
začiatku omeškania až do pripísania dlžnej sumy na účet veriteľa. 

 
 

Článok IV. 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohode porozumeli, v plnom rozsahu ju akceptujú, čo na 
znak súhlasu obojstranne podpisujú. 


