Dohoda o splátkach pohľadávky
číslo: ORPZ-TO-EO-31 /2011
Správca pohľadávky:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre,
Piesková 32, 949 01 Nitra
Zastúpené riaditeľom: plk. Ing. Pavol Šrámek
Splnomocnený podpisom dohody:
riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Topoľčanoch
pplk. JUDr. Miroslav Kačina
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000172736/8180
IČO: 00735809
DIČ: 2020975000
(ďalej len „správca pohľadávky“)
a
Dlţník:
Ţaťková Michaela
nar. 28.03.1992
Bydlisko Topoľčany, P.O.Hviezdoslava 2773/76
PSČ 955 01
(ďalej len „dlţník“)
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
v platnom znení túto dohodu o splátkach pohľadávky:
Správca pohľadávky a dlţník uzatvárajú túto dohodu o splátkach pohľadávky vo výške
300,00 € slovom tristo eur, ktorá vznikla na základe právoplatne uloţenej pokuty na základe
rozhodnutia o priestupku.
Dňa 26.05.2011 Vám bola Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Topoľčanoch
uloţená pokuta rozhodnutím o priestupku ORPZ-TO-P-ODI2-128/2011, ktorá nadobudla
právoplatnosť dňa 26.05.2011 a vykonateľnosť dňa 11.06.2011.
Keďţe správca pohľadávky je oprávnený pohľadávku vo výške 300,00 € vymáhať od
dlţníka a dlţník ju podpisom tejto dohody uznáva v celom rozsahu, vzájomne sa správca
pohľadávky a dlţník na základe písomnej ţiadosti dlţníka dohodli na jej postupnom splácaní
nasledovne:
Dlţník sa zaväzuje uhradiť pohľadávku vo výške 300,00 € v pravidelných mesačných
splátkach vţdy do konca mesiaca ( prevodným príkazom z účtu v banke) na bankový účet
správcu pohľadávky č. 7000172736/8180 v Štátnej pokladnici pod variabilným symbolom
128201150. Koncom mesiaca sa rozumie posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca,
pričom v tento deň musí byť splátka pripísaná na bankový účet správcu pohľadávky.

Dlţník uhradí pohľadávku v pravidelných mesačných splátkach vo výške 30,00 € vţdy do
konca mesiaca, počnúc mesiacom jún 2011. Poslednú splátku vo výške 30,00 € uhradí do
konca marca 2012. Koncom mesiaca sa rozumie posledný deň príslušného kalendárneho
mesiaca, pričom v tento deň musí byť splátka pripísaná na bankový účet KR PZ v Nitre.
V prípade, ak dlţník nezaplatí niektorú zo splátok v dohodnutej výške a lehote, stane sa
zročným celý dlh, ktorý bude KR PZ v Nitre riadne vymáhať.
V prípade, ak dlţník splatí celú pohľadávku predčasne mimo splátkového kalendára,
pripísaním finančných prostriedkov na vyššie uvedený bankový účet správcu pohľadávky,
táto dohoda o splátkach sa ruší.
Dohoda zaniká dňom, keď dlţník splnil všetky záväzky vyplývajúce z dohody.
V prípade, ak dlţník dodrţí dohodnutú lehotu a výšku mesačných splátok, správca
pohľadávky nebude účtovať úroky z omeškania.
Táto dohoda o splátkach nadobúda platnosť dňom jej podpísania zúčastnenými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle
zákona č. 546/2010 Z.z.
Strany si dohodu prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne bez akéhokoľvek nátlaku
a omylu podpisujú.
V Topoľčanoch dňa

........................................
správca pohľadávky
plk.Ing.Pavol Šrámek
riaditeľ
krajského riaditeľstva PZ

V Topoľčanoch dňa

.............................................
dlţník
Michaela Ţaťková

