
1 

DDoohhooddaa  oo  uuzznnaanníí  ddllhhuu  aa  oo  úúhhrraaddee  ddllžžnneejj  ččiiaassttkkyy  vv  ssppllááttkkaacchh  

uuzzaavvrreettáá  vv  zzmmyyssllee  §§  555588  zzáákkoonnaa  čč..  4400//11996644  ZZbb..  OObbččiiaannsskkééhhoo  zzáákkoonnnnííkkaa  
 

  //ďďaalleejj  lleenn  „„DDoohhooddaa  ““// 

 

I. 

Účastníci dohody 

 

1.)  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

 so sídlom : Nemocničná 986 , 017 01 Považská Bystrica 

       zastúpená : MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ 

       IČO : 00 610 411 

       Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 1970/1991 A/V-1 

       v znení jej dodatkov 

   (ďalej len „NsP“ / „veriteľ”) 

 

2.)  Meno a priezvisko: Jarmila Dražďáková 

 nar.: 

 trvale bytom:  

 (ďalej len „dlžník“) 

 

II.  

Špecifikácia záväzku 

 

1) Medzi účastníkmi tejto Dohody existuje ku dňu jej podpisu záväzok dlžníka voči veriteľovi 

zaplatiť sumu vo výške 798,00 EUR s príslušenstvom, z titulu nezaplateného poplatku za 

ubytovanie v ubytovni NsP Považská Bystrica, pričom táto povinnosť platiť poplatok za 

ubytovanie vyplýva dlžníkovi zo Zmluvy o ubytovaní č. 4/U/2020/C účinnej odo dňa 

01.10.2020. Dlžník neplatil vždy svoje záväzky riadne a včas, v čoho dôsledku predstavuje jeho 

dlh na poplatku za ubytovanie ku dňu 30.10.2022 sumu vo výške 798,00 EUR. 

 

2) Podpisom tejto Dohody, dlžník v zmysle § 558 z.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 neodvolateľne prehlasuje, že, čo do dôvodu aj výšky  

 

uznáva 

 

svoj dlh voči veriteľovi Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, so sídlom Nemocničná 

986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00610411 vo výške 798,00 EUR tak, ako je uvedené v čl. 

II ods. 1) tejto Dohody a zaväzuje sa tento dlh v plnej výške a v stanovenej lehote uhradiť podľa 

čl. III. tejto Dohody. 

 

III. 

Splátkový kalendár  

  

1) V súlade s čl. II. ods. 2) tejto Dohody uhradí dlžník veriteľovi dlžnú sumu v 12 (slovom 

„dvanástich“) mesačných splátkach, vo výške 66,50 EUR. Dlžník bude splátku uhrádzať vždy 

do 28. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, počnúc mesiacom november 2022. Posledná 

splátka bude uhradená v mesiaci október 2023. Jednotlivé splátky bude dlžník uhrádzať buď v 

hotovosti do pokladne veriteľa alebo na účet veriteľa vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK80 
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8180 0000 0070 0051 0563, a to spolu s bežným poplatkom za ubytovanie, ktorý 

predstavuje sumu vo výške 201,00 EUR mesačne. 
2) Dlžník je oprávnený plniť svoj dlh aj nad rámec dohodnutého splátkového kalendára. 

3) Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že v prípade, že dlžník bude dlžnú čiastku splácať v zmysle 

tejto Dohody a v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom špecifikovaným v čl. III. ods. 1) 

tejto Dohody, nebude veriteľ vymáhať dlžnú čiastku iným spôsobom a nepristúpi ani k 

ukončeniu Zmluvy o ubytovaní jednostranným odstúpením.  

4) Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že v prípade omeškania dlžníka s úhradou čo i len jednej zo 

splátok podľa splátkového kalendára špecifikovaného v čl. III. ods. 1) tejto Dohody, dlžník 

stráca výhodu uhradiť svoj záväzok špecifikovaný v čl. II. tejto Dohody podľa splátkového 

kalendára, a je povinný splatiť celý záväzok špecifikovaný v čl. II. tejto Dohody v lehote 3 dní 

od momentu omeškania. V prípade, že sa tak nestane, bude veriteľ uplatňovať svoj nárok súdnou 

cestou. Veriteľ v takomto prípade zároveň okamžite jednostranne odstúpi od Zmluvy o 

ubytovaní. 

5) Záväzok sa považuje za uhradený dňom pripísania poslednej splátky na vyššie uvedený účet 

veriteľa. 

6) Uhradením záväzku dlžníka podľa článku II. tejto Dohody veriteľovi, budú všetky vzájomné 

záväzky a pohľadávky účastníkov tejto Dohody, vyplývajúce z pohľadávky veriteľa 

špecifikovanej v článku II. ods.1) tejto Dohody, ktoré existovali ku dňu podpisu tejto Dohody 

vyrovnané s tým, že účastníci Dohody sa navzájom zriekajú akýchkoľvek ďalších prípadných 

nárokov, ktoré vznikli v čase do podpisu tejto Dohody. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia  

  

1) Účastníci tejto Dohody zhodne prehlasujú, že táto bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 

skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo v nevýhodných podmienkach. 

2) Účastníci Dohody prehlasujú, že s obsahom Dohody súhlasia, obsahu Dohody riadne 

porozumeli a na znak svojho súhlasu s ňou, ju aj vlastnoručne podpísali. 

3) Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma jej účastníkmi.  

4) Obsah tejto Dohody je možné meniť výlučne formou písomných dodatkov, ktoré budú 

podpísané oboma jej účastníkmi. 

5) Táto Dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu, pričom každý z 

účastníkov obdrží po 1 vyhotovení. 

 

V Považskej Bystrici dňa 02.11.2022  

 

 

 

 

 

 

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

MUDr. Igor Steiner, MPH    Jarmila Dražďáková 

Riaditeľ NsP 


