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UR- 2018/1332-7065 
 

 

UZNANIE DLHU A DOHODA O SPLÁTKACH 

 
uzatvorené podľa ustan. § 558 a § 51 Občianskeho zákonníka – zákona č. 40/1964 Zb. 

v platnom znení 

(ďalej len „Uznanie dlhu a dohoda o splátkach“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Veriteľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: príspevková organizácia zriadená 

 Košickým samosprávnym krajom - Zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000409705/8180 

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

 

(ďalej v texte aj ako „SC KSK alebo „Veriteľ“) 

 

a 

 

Dlžník: J.Ď.    , nar.            , r.č.  

trvale bytom:  

Peňažný ústav:    

Číslo účtu:    

IBAN:      

SWIFT/BIC:     

(ďalej v texte aj ako „Dlžník“) 

 

 

sa dohodli na tomto Uznaní dlhu a následnej dohode o splátkach: 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 04.09.2017 J. Ď. v čase okolo 14:29 hod. spôsobil dopravnú nehodu na úseku 

cesty II/536 smerom od obce Spišský Hrušov na obec Bystrany, okres Spišská Nová 

Ves, pri ktorej viedol osobné motorové vozidlo zn. VW Polo s evid. č.           

rýchlosťou od 59,7 až 66 km/h, teda vyššou ako je medzná rýchlosť pre prejazd 

oblúkom, kde v km 5,54 pri prejazde pravotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť 

jazdy stavu a povahe vozovky, prešiel do protismernej časti vozovky, kde ľavou 

prednou časťou vozidla čelne narazil do oprotiidúceho nákladného motorového 
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vozidla, ktoré sa v dôsledku nárazu stalo neovládateľné, prešlo do protismeru, narazilo 

do zvodidiel a prevrátilo sa do priekopy. Následkom tejto dopravnej nehody došlo o.i. 

k poškodeniu zvodidiel ako aj obrusnej vrstvy vozovky cit. cesty, čím J. Ď.  spôsobil 

škodu Správe ciest Košického samosprávneho kraja vo výške 4.096,04 €. 

 

2. Predmetná vec bola prejednaná v trestnom konaní, v rámci ktorého bol vydaný 

Trestný rozkaz Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn.        zo dňa        , ktorým bol 

J. Ď. uznaný vinným za prečin ublíženia na zdraví podľa ust. § 157 ods. 1, 2 písm. a) 

Trestného zákona s použitím ust. § 138 písm. h) Trestného zákona. Predmetné súdne 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 08.05.2018. 

 

3. Celková výška škody, ktorá vznikla SC KSK, bola vyčíslená na sumu 4.096,04 € 

(slovom: štyritisícdeväťdesiatšesť eur a štyri centov). 

 

II. 

Uznanie dlhu 

 

1. J. Ď. týmto neodvolateľne prehlasuje, že nárok SC KSK špecifikovaný v článku I.  

tohto Uznania dlhu a dohody o splátkach uznáva v celom rozsahu, čo do výšky 

a dôvodov tam uvedených. 

 

2. Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi istinu vo výške 4.096,04 € (slovom: 

štyritisícdeväťdesiatšesť eur a štyri centov) a riadne a včas splatiť spôsobom 

uvedeným v článku III. tohto dokumentu. 

 

III. 

Dohoda o splátkach 

 

1. Veriteľ sa týmto Uznaním dlhu a dohodou o splátkach s Dlžníkom dohodol na 

možnosti splácať vyššie špecifikovaný dlh Dlžníkom nasledovne: 

 

a) Dlžník sa zaväzuje splácať dlh Veriteľa podľa článku I. v 20-tich pravidelných 

mesačných splátkach vo výške 200 € (slovom: dvesto eur) a poslednou 21-vou 

splátkou vo výške 96,04 € (slovom: deväťdesiatšesť eur a štyri centov), vždy 

k 16.-temu dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Rozvrh splátok je uvedený 

v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dokumentu. 

b) Všetky splátky Dlžník uhradí na účet Veriteľa vedený v Štátnej pokladnici, IBAN:                              

, VS:          , pričom prvú splátku uhradí k 16.-temu dňu v mesiaci september 2018.  

c) Zaplatením mesačnej splátky Dlžníkom sa rozumie deň pripísania sumy mesačnej 

splátky podľa ods. 1 tohto článku na účet Veriteľa. 

 

2. O splatení celej istiny podľa článku I. ods. 3 tejto dohody, SC KSK vydá J. Ď.     

písomné potvrdenie. 

 

3. Veriteľ sa s Dlžníkom dohodli, že okamihom nezaplatenia ktorejkoľvek splátky alebo 

jej časti Dlžníkom riadne a včas, tento stráca výhody splátok a zostávajúca časť istiny 

sa stáva splatnou naraz. V takomto prípade si Veriteľ začne svoje právo uplatňovať 

súdnou cestou. 
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IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Uznanie dlhu a dohoda o splátkach nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

oboma účastníkmi a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 

webovom sídle Veriteľa. 

 

2. Prípadná neplatnosť alebo právna neúčinnosť niektorého z ustanovení tohto 

dokumentu nezakladá jeho neplatnosť ako celku. Vzťahy, ktoré nie sú upravené 

v tomto Uznaní dlhu a dohode o splátkach sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

 

3. Toto Uznanie dlhu a dohoda o splátkach je vyhotovené v troch (3) vyhotoveniach, z 

ktorých Veriteľ obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach a Dlžník po jednom (1) 

vyhotovení. 

 

4. Veriteľ s Dlžníkom prehlasujú, že toto Uznanie dlhu a dohodu o splátkach uzavreli 

slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čoho znakom sú 

ich vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 28.08.2018   V Krompachoch, dňa 21.08.2018 

 

 

 

 

 

Za SC KSK 

 

 

 

 

 

                

_____________________________        _____________________________ 

         Ing. Jozef Rauch               J. Ď.  

poverený riadením organizácie         
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PRÍLOHA Č. 1 

 

 

 

ROZVRH SPLÁTOK 

 

 

1. splátka – 200 € splatná do 16.09.2018 

2. splátka – 200 € splatná do 16.10.2018 

3. splátka – 200 € splatná do 16.11.2018 

4. splátka – 200 € splatná do 16.12.2018 

5. splátka – 200 € splatná do 16.01.2019 

6. splátka – 200 € splatná do 16.02.2019 

7. splátka – 200 € splatná do 16.03.2019 

8. splátka – 200 € splatná do 16.04.2019 

9. splátka – 200 € splatná do 16.05.2019 

10. splátka – 200 € splatná do 16.06.2019 

11. splátka – 200 € splatná do 16.07.2019 

12. splátka – 200 € splatná do 16.08.2019 

13. splátka – 200 € splatná do 16.09.2019 

14. splátka – 200 € splatná do 16.10.2019 

15. splátka – 200 € splatná do 16.11.2019 

16. splátka – 200 € splatná do 16.12.2019 

17. splátka – 200 € splatná do 16.01.2020 

18. splátka – 200 € splatná do 16.02.2020 

19. splátka – 200 € splatná do 16.03.2020 

20. splátka – 200 € splatná do 16.04.2020 

21. splátka – 96,04 € splatná do 16.05.2020 

 


