
Dohoda o uznaní dlhu 

a splátkovom kalendári  č. 9/2021 

Uzavretá  v zmysle ustanovení  § 51 a § 558 z .č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  

Oros Ján 

r.č. 640501/7036 

trvale bytom :  Zemné č. 419, 941 22 Zemné 

tel : 0905627435 

email : bullstrong811@gmail.com 

 /ďalej len  ako „dlžník“/ 

a 

NOVOVITAL , príspevková organizácia 

So sídlom Hl. námestie 7, 940 35 Nové Zámky 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , v oddiely PO, vložka č. 10058/N 

IČO : 34 014 721 

IČ DPH : SK2020143191 

bankové spojenie : VÚB, a.s., IBAN : SK 85 0200 0000 0012 3266 9955 

Zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 

/ďalej len ako „veriteľ“/ 

Čl. I 

Predmet dohody  

 

1) Dlžník touto Dohodou o uznaní dlhu a splátkovom kalendári prehlasuje (ďalej len ako „Dohoda“) , že 

veriteľovi dlží peňažnú sumu vo výške 3 694 € bez DPH (slovom: tritisícšesťstodeväťdesiatštyri eur) titulom 

spôsobenia škody pri organizácii majstrovstiev sveta v silovom trojboji , ktorý sa konal v športovej hale 

Milénium na Jiráskovej č. 25  v Nových Zámkoch dňa 27.10.2019. Škoda vznikla na podlahe v dôsledku 

pôsobenia závaží, ktoré  ju poškodili. Veriteľ dal poškodenú podlahu na vlastné náklady opraviť , suma 

fakturovaná za opravu predstavuje spolu sumu vo výške 3 694 €. Vzniknutá škoda bola hlásená aj ako poistná 

udalosť avšak poisťovňa ju doposiaľ neuhradila. 

2)  Na základe uvedených skutočností sa dlžník zaväzuje touto dohodou spôsobenú škodu veriteľovi uhradiť. 

3)  Dlžník podpisom dohody uznáva pohľadávku veriteľa v zmysle ustanovenia § 558 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. Dlžník pohľadávku uznáva čo do dôvodu aj výšky a neuplatňuje 

voči nej žiadne výhrady. 

 

Parma Subova




Čl. II. 

Podmienky splácania dlhu 

 

1) Dlžník sa zaväzuje splatiť veriteľovi svoj dlh v celkovej výške istiny 3 694 € bez DPH  ku dňu uzavretia 

tejto dohody t.j. v osemnástych  mesačných  po sebe nasledujúcich splátkach podľa nasledovného 

rozpisu: 

 

Splátka č.  dátum splatnosti :  výška  splátky :  

1. 15.05.2021 200 € 

2. 15.06.2021 200 € 

3. 15.07.2021 200 € 

4. 15.08.2021 200 € 

5. 15.09.2021 200 € 

6. 15.10.2021 200 € 

7. 15.11.2021 200 € 

8. 15.12.2021 200 € 

9. 15.12.2021 200 € 

10. 15.01.2022 200 € 

11. 15.02.2022 200 € 

12. 15.03.2022 200 € 

13. 15.04.2022 200 € 

14. 15.05.2022 200 € 

15. 15.06.2022 200 € 

16. 15.07.2022 200 € 

17. 15.08.2022 200 € 

18. 15.09.2022 294€ 

 Spolu :                                                   3 694€ 

 

2) V prípade omeškania dlžníka so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek splátky, stáva sa splatným celý 

neuhradený zostatok dlhu. 

3)   Dlžník uhradí splátky uvedené v ods. 1 tohto článku v prospech účtu veriteľa                                                        

č.SK8502000000001232669955 , vedeného v banke VÚB, a. s. Splátka sa považuje za uhradenú okamihom 

pripísania príslušnej sumy v prospech účtu veriteľa.  

4)  V prípade, že dlžník sa dostane do omeškania ktorejkoľvek  splátky v lehote splatnosti, veriteľ pristúpi 

 k uplatneniu predmetnej pohľadávky na príslušnom súde spolu s úrokmi z omeškania, trovami súdneho 

 konania a trovami právneho zastúpenia. 

 



Čl. III.  

Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny tejto dohody vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi dohody. 

2) Práva a povinnosti účastníkov dohody touto dohodou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

3) Účastníci dohody sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto dohodu predovšetkým 

dohodou. 

4) V prípade, ak bude podľa tejto dohody potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, 

doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto dohody, dokiaľ nie je zmena 

adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri 

dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú 

tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

5) Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto dohody. Účastníci dohody sú povinní bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, 

zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý účastníci dohody sledovali v čase podpisu tejto dohody. 

6) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody.  

7) Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každý z účastníkov 

dohody obdrží jedno vyhotovenie.  

8) Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú 

svoje podpisy. 

 

 

V Nových Zámkoch dňa, 28.04.2021                                                             

  

 

  

Veriteľ:        Dlžník: 

 

 

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

Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie                       Ján Orosz 

  

 


