Dohoda o platení v splátkach
Č. j.: 71/2020/UVLF
uzatvorená v súlade s § 11 ods. 1a 2 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení a v súlade s § 565 Občianskeho zákonníka
v platnom znení

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
So sídlom:
Komenského 73, 041 81 Košice
Zast.:
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
IČO:
00397474
DIČ:
2020486699
Bankové spojenie :
IBAN:
ako „veriteľ“
a
Monika Tamássyová
Bytom:
Dátum narodenia:
ako „dlžník“
uzatvorili nasledujúcu dohodu:
Čl. I.
V súlade s § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií v znení platných predpisov uzatvorili nasledujúcu dohodu:
Na základe platobného výmeru zo dňa 24.09.2018 č. 2447/2018-ŠO je dlžník povinný
uhradiť veriteľovi školné vo výške 540,- €. Dňa 23.10.2018 dlžník uhradil sumu 270,-€
Celkový dlh dlžníka tak predstavuje čiastku 270,- € (slovom dvestosedemdesiat eur).
Dlžník uznáva uvedený nárok, čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa ho zaplatiť
veriteľovi.

Čl. II.
Na základe žiadosti dlžníka o povolenie splátkového plnenia dlhu, veriteľ povolil
dlžníkovi, aby dlžnú sumu v celkovej výške 270,- € zaplatil v pravidelných mesačných
splátkach počnúc mesiacom jún 2020, vždy najneskôr k 30-temu dňu kalendárneho
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mesiaca bezhotovostne na IBAN veriteľa
vedený v
,
,
vo výške 45,- €.
Dlžník berie na vedomie, že nezaplatením niektorej zo splátok riadne a včas, stane sa
splatným celý dlh.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery.

Čl. III.
Účastníci dohody potvrdzujú, že jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu dohodu
podpisujú.
Dohoda je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých veriteľ dostane dve a dlžník jedno
vyhotovenie.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Za veriteľa:

Dlžník:

....................................................................
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

.................................
Monika Tamássyová
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