
UZNANIE DLHU 

a 

DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI 
 

v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach 
štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Dohoda“) 
 

Dlžník:   STAVBAMAX s.r.o. 
   IČO: 51 356 651 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
125954/B 
štatutárny orgán: Ladislav Ďurík, konateľ 

   Gercenova 23, 851 01 Bratislava    
DIČ:2120679506 

IČ DPH: SK2120679506 
číslo účtu/IBAN:SK77 1100 0000 0029 4605 2660 

  (ďalej len „dlžník“) 
 

Veriteľ:   Univerzitná nemocnica Bratislava 
  Pažítková 4 
  821 01 Bratislava 
  IČO: 31 813 861 

zriadená Rozhodnutím MZ SR č. M/5694/2/2002, č. SP/6853/2002/Var. zo dňa 
18.12.2002 v platnom znení 

  Zastúpená: MUDr. Renáta Vandriaková, MPH, riaditeľka 
  (ďalej ako „veriteľ“ alebo „UNB“) 
 

Článok I 
Predmet dohody 

 
1. Dlžník týmto vyhlasuje, že uznáva svoj dlh voči veriteľovi vo výške 10 182,11 € (slovom 

desaťtisícstoosemdesiatdva eur a jedenásť centov). Dlh voči veriteľovi predstavuje nezaplatené nájomné 
v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 221/UNB/2018 zo dňa 8.6.2018. Dlžník uznáva dlh, ktorý 
vznikol na základe nižšie uvedených faktúr, a to čo do dôvodu aj výšky: 

  

Faktúra č. zo dňa splatnosť suma 

3052000071 05.02.2020 19.02.2020 1 975,87 

3052000184 03.03.2020 17.03.2020 2 126,11 

3052000193 03.03.2020 17.03.2020 1,14 

3052000421 16.04.2020 30.04.2020 2 026,33 

3052000459 05.05.2020 19.05.2020 2 026,33 

3052000606 01.06.2019 15.06.2020 2 026,33 

Spolu 
  

10 182,11 € 

 
2. Dlžník na základe tejto Dohody uznáva záväzok voči veriteľovi spočívajúci v povinnosti zaplatiť veriteľovi 

nezaplatené nájomné v zmysle čl. I ods. 1 tejto Dohody, a to v sume 10 182,11 € (slovom 
desaťtisícstoosemdesiatdva eur a jedenásť centov) a zaväzuje sa záväzok veriteľovi uhradiť v nasledovných 
splátkach: 

 
1. splátka vo výške 500 € do 15.07.2020 
2. splátka vo výške 500 € do 15.08.2020 
3. splátka vo výške 500 € do 15.09.2020 
4. splátka vo výške 500 € do 15.10.2020 
5. splátka vo výške 500 € do 15.11.2020 
6. splátka vo výške 500 € do 15.12.2020 
7. splátka vo výške 500 € do 15.01.2021 
8. splátka vo výške 500 € do 15.02.2021 
9. splátka vo výške 500 € do 15.03.2021 
10. splátka vo výške 500 € do 15.04.2021 



11. splátka vo výške 500 € do 15.05.2021 

12. splátka vo výške 500 € do 15.06.2021 
13. splátka vo výške 500 € do 15.07.2021 
14. splátka vo výške 500 € do 15.08.2021 
15. splátka vo výške 500 € do 15.09.2021 
16. splátka vo výške 500 € do 15.10.2021 
17. splátka vo výške 500 € do 15.11.2021 
18. splátka vo výške 500 € do 15.12.2021 
19. splátka vo výške 500 € do 15.01.2022 
20. splátka vo výške 682,11 € do 15.02.2022 

 
 
 
 

3. Včasným nezaplatením čo i len jednej splátky sa stáva zročným celý dlh (§ 565 Občianskeho zákonníka), 
veriteľ využije svoje právo odstúpenia od dohody a dlh bude vymáhať v súdnom konaní.   

 
4. Dlžník sa zaväzuje uhradiť vyššie uvedené splátky veriteľovi na bankový účet veriteľa vedený v Štátnej 

pokladnici, č. účtu v tvare IBAN: SK48 8180 0000 0070 0027 9891,  SWIFT kód: SPSRSKBA. 
 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti účastníkov tejto dohody výslovne touto Dohodou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
3. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných dodatkov podpísaných oboma 

účastníkmi tejto Dohody. 
 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v 3 rovnocenných vyhotoveniach, pričom veriteľ obdrží dve vyhotovenia a Dlžník 
jedno vyhotovenie. 

 
5. Akékoľvek ustanovenie tejto Dohody, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného 

práva bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok, či stratu 
vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu  na zostávajúce ustanovenia tejto Dohody. Účastníci 
tejto Dohody sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá nahrádzanému neplatnému alebo neúčinnému 
ustanoveniu. 

 
6. Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená, túto Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsah 
tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné 

a s obsahom tejto Dohody súhlasia, na znak čoho túto Dohodu podpisujú. 
 
 
 
 
 
 

______________________________    ________________________________ 
STAVBAMAX s.r.o.          Univerzitná nemocnica Bratislava 
           MUDr. Renátka Vandriaková, MPH 
                 riaditeľka 

 


