
 
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 

uzatvorená podľa § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
(ďalej aj len „dohoda“) medzi stranami dohody: 

 
 

Veriteľom: 
Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Sídlo:   Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 
IČO:   44 518 684 
DIČ:   2022722075 
V mene ktorého koná: Ing. Peter Miklovič, konateľ 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I,  Oddiel: Sro, Vložka č. 

22846/V 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
 
(ďalej len „veriteľ“) 
 
a 
 
Dlžníkom:   
 
Meno a priezvisko: Pavel Samko 
Trvale bytom:   
Dátum narodenia:  
 
(ďalej len „dlžník“) 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 38C/410/2015-38 zo dňa 10.2.2017, ktorý 
nadobudol právoplatnosť dňa 1.4.2017, bola dlžníkovi uložená povinnosť zaplatiť veriteľovi sumu 
1896,17 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy z tejto sumy od 24.6.2015 
do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Uznesením Okresného súdu Košice 
I, sp. zn. 38C/410/2015 zo dňa 28.6.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.8.2017, bola 
dlžníkovi uložená povinnosť nahradiť veriteľovi trovy konania vo výške 113,50 € v lehote 3 dní od 
právoplatnosti tohto uznesenia. 

1.2. Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/166/2020 bol vyhlásený konkurz na dlžníka: 
Pavla Samka. 

1.3. Dlžník k dnešnému dňu uhradil veriteľovi časť istiny vo výške 140 € dňa 17.2.2023 v pokladni 
veriteľa.  

1.4. Veriteľ k dnešnému dňu eviduje voči dlžníkovi dlh na zostatku istiny vo výške 1756,17 €, úrok 
z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 1896,17 € od 24.6.2015 do 17.2.2023 a naďalej zo 
sumy 1756,17 € od 18.2.2023 od zaplatenia a trovy konania vo výške 113,50 €. Nakoľko dlžník 
dobrovoľne nesplnil v celom rozsahu to, čo mu ukladá vykonateľné súdne rozhodnutie, má 
veriteľ právo podať návrh na vykonanie exekúcie.                

 
 
 
 



II. 
Uznanie dlhu a splátkový kalendár 

2.1 Dlžník podpisom tejto dohody v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka uznávajú dlh čo do dôvodu 
a výšky. 

2.2 Dlžník sa zaväzuje, že dlh vo výške 1756,17 €, úrok z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 
1896,17 € od 24.6.2015 do 17.2.2023 a naďalej od 18.2.2023 zo sumy 1756,17 € do zaplatenia a 
trovy konania vo výške 113,50 €, uvedený v bode 1.3 tejto dohody, bude veriteľovi splácať v 
pravidelných mesačných splátkach vo výške 100,- € mesačne, vždy do posledného dňa 
kalendárneho mesiaca až do úplného splatenia dlhu s tým, že prvú splátku dlžník uhradí do 
31.3.2023.      

2.3 V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky v zmysle čl. II bod 2.2 tejto dohody sa stáva 
splatným celý zvyšný dlh. 

2.4 Za deň splnenia záväzku z mesačnej splátky sa považuje deň, kedy bola platba dlžníka pripísaná 
v prospech účtu veriteľa alebo deň, kedy bol vykonaný vklad v hotovosti do pokladne v sídle 
veriteľa. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami tejto dohody a účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 

3.2 Dlžník prehlasuje, že je si vedomý, že v prípade neuhradenia niektorej splátky sa stáva splatný 
celý dlh a veriteľ sa môže domáhať jeho zaplatenia v exekučnom konaní.  

3.3 Účastníci dohody sa dohodli, že pre účely doručovania akejkoľvek zásielky vyplývajúcej z tohto 
právneho vzťahu sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky alebo deň 
vrátenia zásielky odosielateľovi, ak sa zásielka vráti druhej strane ako nedoručená, nedoručiteľná 
alebo neprevzatá v odbernej lehote. Účastníci dohody sa dohodli, že rozhodnou adresou je 
adresa uvedená v záhlaví tejto dohody. V prípade zmeny tejto adresy, je účastník dohody 
povinný túto zmenu ohlásiť druhému účastníkovi dohody. 

3.4 Meniť a dopĺňať túto dohodu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými 
účastníkmi dohody, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.  

3.5 Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží veriteľ a jeden dlžník. 

3.6 Účastníci prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, ustanovenia dohody sú im 
zrozumiteľné a určité, že ju uzavreli slobodne a vážne, a že ju neuzavreli v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V                       , dňa               V                       , dňa   
  
 
Za veriteľa:                                                                    Za dlžníka: 
 
 
 
.....................................................                                       ................................... 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.                                Pavel Samko 
Ing. Peter Miklovič 
konateľ spoločnosti        
 


