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DOHODA 

o splátkach 
(ďalej len „Dohoda“) 
uzatvorená medzi: 

 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
1. Obec Šarišské Dravce 
Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce 
IČO:  00327794 
Zastúpená Mgr. Markom Angelovičom, starostom obce 
(ďalej len „Veriteľ“) 
 
a 
 
2. Jozef Hric 
nar.:  
bytom  082 71 Lipany 
(ďalej len „Dlžník“) 
 
na základe konsenzu o podstatných náležitostiach sa dohodli na tejto Dohode v tomto znení: 
 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

 
Táto dohoda vychádza z nasledovného, stranami nesporného stavu: 
 
1. Na Okresnom súde Prešov bolo vedené konanie Veriteľa ako žalobcu proti Dlžníkovi ako žalovanému 

o zaplatenie 5.200,00 EUR s príslušenstvom, pod sp. zn.: 22Cb/98/2016. Dňa 13.06.2018 Okresný súd 
Prešov vydal rozsudok sp. zn.: 22Cb/95/2016 - 59, ktorým vo výroku I. uložil Dlžníkovi povinnosť zaplatiť 
Veriteľovi sumu 4.875,00 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,00 % ročne zo sumy 4.875,00 EUR od 
01.05.2016 do zaplatenia. Konajúci súd výrokom II. konanie v časti o zaplatenie 325,00 EUR zastavil 
a výrokom III. priznal Veriteľovi nárok na náhradu trov konania proti žalovanému v rozsahu 100 % (ďalej len 
„Rozsudok Okresného súdu“). Rozsudok Okresného súdu nadobudol právoplatnosť dňa 18.06.2019 
a vykonateľnosť dňa 22.06.2019. 

 
2. Krajský súd v Prešove v konaní Veriteľa ako žalobcu proti Dlžníkovi ako žalovanému o odvolaní žalovaného 

proti Rozsudku Okresného súdu zo dňa 13.06.2019, rozsudkom sp. zn.: 1Cob/59/2018 - 91 zo dňa 
26.03.2019, rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti vo výrokoch I. a III. potvrdil a stranám sporu 
nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Rozsudok Krajského súdu nadobudol právoplatnosť 
dňa 18.06.2019 a vykonateľnosť dňa 18.06.2019. 

 
3. Titulom Rozsudku Okresného súdu, potvrdeným Krajským súdom Prešov vznikla Dlžníkovi povinnosť zaplatiť 

Veriteľovi sumu 4.875,00 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,00 % ročne zo sumy 4.875,00 EUR od 
01.05.2016 do zaplatenia (úrok z omeškania k 04.10.2019 vo výške 1.336,68 Eur), t. j. spolu vo výške 
6.211,68 EUR. 

 
4. Dlžník svoj peňažný záväzok voči Veriteľovi vo výške 6.211,68 EUR k 04.10.2019 (ďalej len „záväzok“ alebo 

„pohľadávka“) uznáva čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa ho splniť podľa tejto Dohody. 
 
5. Dlžník požiadal Veriteľa o možnosť úhrady záväzku v splátkach. 
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Čl. III. 
Obsah Dohody 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník uhradí sumu 6.211,68 EUR na účet Veriteľa, č. účtu: IBAN: 

SK7956000000003400672002 vedený v banke Prima banka Slovensko  v pravidelných mesačných 
splátkach, vždy k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom 10/2019, nasledovne: 

 

splátka číslo suma v € termín splátky 

1. 1.000,00 20.10.2019 

2. 1.000,00 20.11.2019 

3. 1.000,00 20.12.2019 

4. 1.000,00 20.01.2020 
5. 1.000,00 20.02.2020 
6. 1.211,68 20.03.2020 

 
2. Každá zo splátok podľa bodu 1. tohto článku Dohody sa bude považovať za uhradenú pripísaním sumy 

splátky na účet Veriteľa. Prijatá úhrada splátky sa započítava najprv na úroky z omeškania a až tak na istinu. 
 
3. V prípade nezaplatenia ktorejkoľvek splátky riadne alebo včas, výhoda splátok Dlžníkovi zaniká a Dlžníkovi 

vznikne povinnosť zaplatiť celú pohľadávku alebo jej nesplatený zvyšok jednorázovo na účet Veriteľa uvedený 
v ods. 1 tohto článku Dohody, ako keby k uzatvoreniu Dohody nedošlo.  

 
4. Uzatvorením tejto Dohody nie je dotknuté právo Veriteľa uplatniť svoju pohľadávku v exekučnom konaní. 
 
5. Uzatvorením tejto Dohody nezaniká povinnosť Dlžníka zaplatiť Veriteľovi náhradu trov konania v rozsahu 100 

%, ktoré boli Veriteľovi priznané Rozsudkom Okresného súdu v konaní vedenom pod sp. zn.: 22Cb/98/2016, 
o ktorých bude ešte súd rozhodovať. Právo Veriteľa na náhradu trov predmetného konania uzatvorením tejto 
Dohody nie je dotknuté. 

 
6.  Uzatvorením tejto Dohody nezaniká povinnosť Dlžníka zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania po 04.10.2019 

podľa citovaného rozhodnutia Okresného súdu Prešov, ktorých výška bude vypočítaná dodatočne, nakoľko 
táto Dohoda vychádza zo zostatku pohľadávky ku dňu 04.10.2019. Právo Veriteľa na úroky z omeškania 
uzatvorením tejto Dohody nie je dotknuté. 

 
 
 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

 
2. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné urobiť len na základe dohody Zmluvných strán a to písomným 

dodatkom. 
 

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dostane jedno vyhotovenie. 
 

4. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Dohody bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z 
akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevymáhateľné, alebo stratí účinnosť, platnosť 
a/alebo prestane byť vymáhateľné z iného dôvodu, Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom takúto 
vadnosť tak, aby bol zmysel Dohody naplnený. 

 
5. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody sa riadia v častiach neupravených touto Dohodou príslušnými 

ustanoveniami platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a Občianskeho zákonníka. 
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, obsahu Dohody porozumeli, zmluvné 
prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 

 
7. Strany sú viazané prejavmi svojej vôle urobenými v tejto Dohode a vyhlasujú, že nekonali v tiesni, v omyle 

alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, Dohoda vyjadruje 
ich slobodný a vážny úmysel, súhlasia s jej obsahom, prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, na 
znak čoho pripájajú k tejto dohode svoje podpisy. 

 
 
V Šarišských Dravciach, dňa 11.10. 2019 V Šarišských Dravciach, dňa 11.10. 2019 
 
 
 
 
 
______________________                                                        __________________  
Veriteľ                                                                                          Dlžník 
Obec Šarišské Dravce                                                                Jozef Hric 
Mgr. Marko Angelovič 
starosta 
      


