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Dodatok č. 2 

k UZNANIU DLHU a DOHODE O SPLÁTKACH zo dňa 02.09.2013 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2016 

uzatvorenej podľa ust. § 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 

so sídlom: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Mgr. Zuzana Slivenská, poverená riadením spoločnosti 

IČO: 35555777 

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 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej v texte aj ako “Veriteľ“) 

 

Dlžník: R. P. 

 

trvale bytom:  

(ďalej v texte aj ako “Dlžník“) 

 

uzatvárajú tento dodatok k uznaniu dlhu a dohode o splátkach 

 
Preambula 

 

Na základe vzájomnej dohody uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2 k Uznaniu 

dlhu a dohode o splátkach zo dňa 02.09.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2016 

(ďalej ako „dodatok“) z dôvodu podanej žiadosti o odklad splátok na základe listu 

Dlžníka odôvodneného mimoriadnymi okolnosťami spôsobenými koronavírusom,  

II 

Predmet dodatku 

 

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v preambule a akceptovanie žiadosti Dlžníka zo strany 

Veriteľa, sa zmluvné strany dohodli, že Uznanie dlhu a dohoda o splátkach zo dňa 

02.09.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2016 sa týmto dodatkom mení nasledovne: 
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1) Veriteľ a Dlžník sa dohodli na odklade splatnosti splátok uvedených v Rozvrhu 

splátok podľa Prílohy č. 1 Uznania dlhu a dohody o splátkach pod poradovým číslom 

80., 81., 82. a 83.. 

 

2) Dlžník sa zaväzuje splátky uvedené pod poradovým číslom 80., 81., 82. a 83. podľa  

Rozvrhu splátok uvedeného v Prílohe č. 1 Uznania dlhu a dohody o splátkach, splniť 

v náhradnom termíne nasledovne:  

 

80. splátka – 120 € splatná do 30.09.2023 

81. splátka – 120 € splatná do 31.10.2023 

82. splátka – 120 € splatná do 30.11.2023 

83. splátka – 120 € splatná do 31.12.2023 

 

Splatnosť ostatých splátok ostáva nezmenená a Dlžník sa zaväzuje ich splácať 

v termínoch podľa Rozvrhu splátok uvedeného v Prílohe č. 1 Uznania dlhu a dohody 

o splátkach. 

III 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

 

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Veriteľ obdrží dva (2) 

rovnopisy a Dlžník obdrží jeden (1) rovnopis. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento 

dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho 

jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej 

a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

Za Veriteľa:  Za Dlžníka: 

 

V Košiciach, dňa 03.06.2020  V Košiciach, dňa 28.05.2020 

 

 

 

 

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

Správa ciest Košického samosprávneho kraja        R. P. 

Mgr. Zuzana Slivenská, 

poverená riadením organizácie   


