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DOHODA O SPLÁTKACH 
č.  R – 9126/ 2022/ R RP 

 

   uzavretá  podľa ust. § 11  ods. 1, 2 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v nadväznosti                  

na ust. § 558 Občianskeho zákonníka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V e r i t e ľ :     Technická univerzita vo Zvolene  
   Sídlo: T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 

 IČO : 00 397 440 

   Štatutárny orgán : Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor 

                           Osoba zodpovedná za plnenie dohody: 

 Doc. Ing. Jposef Drábek, CSc., kvestor          

   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  Bratislava 

               IBAN: SK49  8180  0000  0070  0031 7800, VS –1210002065 

                           BIC: SPSRSKBA   

                          (ďalej len „veriteľ“) 

a 

D l ž n í k :    Bc. Dávid Hančinský 
            nar.  

             bytom:  

 (ďalej len „dlžník“) 

 

1) Právnym titulom vzniku dlhu je školné za externú formu štúdia na Lesníckej fakulte TU vo 

Zvolene (ďalej len „ LF TUZVO“) v akademickom roku 2021/2022, vyrubené v zmysle § 92 ods. 

4, veta druhá zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2) Školné bolo dlžníkovi vyrubené vo výške 600, - € listom dekana LF TUZVO zo dňa 20.09.2021 

vydaným pod č. R-8786/2021 a jeho splatnosť bola určená na deň 31.10.2021.  

 

3) Školné dlžník dodnes nezaplatil. Listom zo dňa 23.09.2022, ktorý bol veriteľovi doručený dňa 

26.09.2022, požiadal dlžník o možnosť zaplatenia dlhu v splátkach. 

 

4) Dlžník vyhlasuje, že v zmysle  ust. § 558 Občianskeho zákonníka v platnom znení svoj dlh voči 

veriteľovi v sume 600,- € (slovom: šesťsto eur) uznáva čo do dôvodov aj výšky a zaväzuje sa ho 

uhradiť.  
 

5) Na základe uvedeného bola uzavretá táto dohoda, v zmysle ktorej sa dlžník zaväzuje zaplatiť na 

účet veriteľa dlžnú sumu 600,- € v pravidelných mesačných splátkach po 50,- €, splatných vždy 

k 25. dňu v mesiaci, počnúc mesiacom október 2022 až do zaplatenia celého dlhu nasledovne:  

- v lehote do 25.10.2022 sumu 50,- € 

- v lehote do 25.11.2022 sumu 50,- € 

- v lehote do 25.12.2022 sumu 50,- € 

- v lehote do 25.01.2023 sumu 50- € 

- v lehote do 25.02.2023 sumu 50,- €   

- v lehote do 25.03.2023 sumu 50,- €   

- v lehote do 25.04.2023 sumu 50,- €   

- v lehote do 25.05.2023 sumu 50,- €   

- v lehote do 25.06.2023 sumu 50,- €   

- v lehote do 25.07.2023 sumu 50,- € 
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- v lehote do 25.08.2023 sumu 50,- €   

- v lehote do 25.09.2023 sumu 50,- €   

                         c e l k o m :  600,- € 

 

6) Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú zo splátok včas a riadne 

v dohodnutých lehotách, alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery. 

 

7) Dlžník zároveň berie na vedomie, že ak svoj dlh veriteľovi včas nezaplatí, po márnom uplynutí 

lehoty na plnenie v zmysle tejto dohody, alebo ak sa stane splatným celý dlh pre nedodržanie 

podmienok tejto dohody, môže veriteľ prikročiť k jeho vymáhaniu súdnou cestou, čím sa dlh 

zvýši o úroky z omeškania a trovy súdneho, prípadne aj exekučného konania. 

 

8)     Účastníci dohody berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona  č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení  neskorších predpisov, sa v prípade tejto dohody 

jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“). Účastníci týmto vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením tejto 

dohody v zmysle zákona v plnom rozsahu, s výnimkou zákonom chránených údajov, ktoré sa 

nezverejňujú. 

 

9)   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim                                     

po dni jej zverejnenia v CRZ  v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

10)  Dlžník svojím podpisom na tejto dohode vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so správou, spracovaním 

a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto dohode Technickou univerzitou vo Zvolene, a to 

na účely súvisiace so zaplatením dlhu podľa tejto dohody na dobu neurčitú až do písomného 

odvolania zo strany dlžníka. 

 

11)  Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží veriteľ a 1 obdrží dlžník. 

 

12) Dlžník vyhlasuje, že obsah tejto dohody, ktorou dáva veriteľovi prísľub na splnenie dlhu 

v stanovených lehotách, v plnom rozsahu zodpovedá jeho skutočnej vôli, ktorú prejavil slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

        

        Vo  Zvolene dňa 05.10.2022                          Vo Zvolene dňa .......................... 

 

 

 

 

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

                           za veriteľa           dlžník 

         Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.                                        Bc. Dávid Hančinský 

                               rektor  

                      

     

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

                Doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 

       osoba zodpovedná za plnenie dohody 


