
 

 

 

 

 

 

DOHODA O SPLÁTKACH 
 

 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„dohoda“) 

 

Číslo dohody: I312041T12601DOS01 

 

TÁTO DOHODA je uzatvorená medzi:  
 

1. STRANY DOHODY  

 

       1.1 Veriteľ    

názov:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 sídlo:   Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava 1 

 IČO:                00 681 156 
 DIČ:                2020796338 

zastúpené: Milan Krajniak, minister 

 
(ďalej aj ako „Veriteľ“ alebo „Poskytovateľ“)  

 

        1.2 Dlžník 

názov: Obec Geča 

sídlo: Kostolná 382/8 

    zapísaný v: Register poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja 

podľa zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

konajúci: MVDr. Patrik Rusňák  

IČO: 42269415 

DIČ: 2023718730 

 

(ďalej aj ako „Dlžník“ alebo „Prijímateľ“) 

 

(ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“) 

 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

 

2.1 Strany dohody uzatvorili dňa 29.03.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. I312041T12601 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“, nenávratný finančný 

príspevok ďalej v texte tejto dohody len „NFP“) za účelom realizácie aktivít projektu.  

 
Názov projektu: Podpora opatrovateľských služieb v obci Geča   

Kód ITMS: 312041T126  



 

 

 

 
Miesto realizácie projektu: Obec Geča  

 

2.2 Na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 312041T126Z001, týkajúcej sa 
povinnosti vrátenia finančných prostriedkov v zmysle článku 10, bodu 1, písm. g) Všeobecných 

zmluvných podmienok , vznikol Veriteľovi nárok na vrátenie vo výške 5 308,79 EUR, od 

Dlžníka, k čomu Veriteľ Dlžníka vyzval dňa 14.07.2022 žiadosťou o vrátenie finančných 

prostriedkov č. 312041T126Z001.  
 

2.3 Vzhľadom na to, že:  

 Prijímateľ na základe odôvodnenej písomnej žiadosti zo dňa 18.08.2022, ktorá bola 

Poskytovateľovi doručená dňa 22.08.2022 v súlade s § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. 

z.“) požiadal Poskytovateľa o uzatvorenie dohody o splátkach,  

 Prijímateľ požiadal o splátkový kalendár na dobu nie dlhšiu ako tri roky odo dňa nasledujúceho 

po uplynutí lehoty uvedenej v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 312041T126Z001,  

 Prijímateľ nemôže vrátiť dlh, resp. jeho časť riadne a včas, keďže by sa mu zaplatením celého 

dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,  

 Prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky dňa 

15.08.2022; osvedčená kópia notárskej zápisnice predstavuje prílohu č. 1 k tejto dohode a 

súčasne  

 Prijímateľ súhlasí s vykonateľnosťou dohody, čím boli naplnené predpoklady v zmysle § 45 

zákona č. 292/2014 Z. z. pre uzatvorenie dohody o splátkach medzi Prijímateľom a 

Poskytovateľom za účelom vysporiadania finančných vzťahov, boli naplnené predpoklady v 

zmysle § 45 zákona č. 292/2014 Z. z. pre uzatvorenie dohody o splátkach medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom za účelom vysporiadania finančných vzťahov. 

 

3. PREDMET DOHODY  

 

3.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto dohode je Dlžník povinný 

splatiť svoj peňažný záväzok voči Veriteľovi, špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.2, a to splátkach 

a na uvedené účty nasledovne: 

 

 

 

Kód splátky 
Dátum 
splatnosti Suma EU IBAN Zdroj EU Suma ŠR IBAN Zdroj ŠR 

Suma na 
vrátenie spolu 

312041T126Z001SK
001/001 31.10.2022 1128,12 € 

SK7781800000
007000527883 199,08 € 

SK628180000
00070005435
76 1327,20 € 

312041T126Z001SK
001/002 30.11.2022 1128,12 € 

SK7781800000
007000527883 199,08 € 

SK628180000
00070005435
76 1327,20 € 

312041T126Z001SK
001/003 31.12.2022 1128,12 € 

SK7781800000
007000527883 199,08 € 

SK628180000
00070005435
76 1327,20 € 

312041T126Z001SK
001/004 31.1.2023 1128,11 € 

SK7781800000
007000527883 199,08 € 

SK628180000
00070005435
76 1327,19 € 



 

 

 

 
Zdroj EÚ (€): 4 512,47 EUR  

Zdroj EÚ (€) číslo účtu (IBAN): SK7781800000007000527883  

variabilný symbol: 2210000829 

 

Zdroj ŠR (€): 796,32 EUR  

Zdroj ŠR (€) číslo účtu (IBAN): SK6281800000007000543576  

variabilný symbol: 2210000829 

 

3.2 Dlžník je oprávnený splniť svoj záväzok voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je 

dohodnuté v čl. 3 ods. 3.1 tejto dohody. Dlžník je povinný po úhrade každej mimoriadnej 

splátky bezodkladne informovať Veriteľa o výške uhradenej mimoriadnej splátky a 

súčasne písomne požiadať Veriteľa o aktualizáciu splátkového kalendára uvedeného v 

ods. 3.1 tohto článku dohody.  

 

3.3 Dlh sa považuje za uhradený dňom pripísania všetkých finančných prostriedkov 

uvedených v čl. 2 ods. 2.2 tejto dohody na účet Veriteľa uvedený v čl. 3 ods. 3.2 tejto 

dohody. Ak deň úhrady je dňom pracovného pokoja alebo štátnym sviatkom, za deň 

úhrady sa považuje pracovný deň, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja, resp. 

štátneho sviatku. 

 

4. PORUŠENIE DOHODY A ÚROKY 

 

4.1. Dlžník berie na vedomie, že ak nezaplatí niektorú zo splátok riadne a včas, stane sa 

splatným celý dlh a veriteľ môže žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie 

niektorej splátky aj pred splatnosťou nasledujúcich splátok. 

 

4.2. Nezaplatenie niektorej zo splátok riadne a včas alebo nezaplatenie celého dlhu riadne 

a včas podľa tejto dohody sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 

písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4.3. Ak Dlžník nezaplatí dlh riadne a včas v súlade s touto dohodou, veriteľ je na základe 

notárskej zápisnice špecifikovanej v čl. 2 ods. 2.3 tejto dohody oprávnený vymáhať dlh 

ako aj úroky z omeškania vzniknuté z dôvodu porušenia tejto dohody v exekučnom 

konaní podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4.4. V prípade prijímateľov, na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, Veriteľ v 

zmysle § 45 zákona ods. 6 č. 292/2014 Z. z uplatňuje a účtuje vždy len úroky vo výške 

príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o 

splátkach. Za príslušnú sadzbu určenú Európskou komisiou sa považuje úroková sadzba 

na úrovni referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02). Úroky podľa tohto odseku 

sa začínajú počítať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynie pôvodná lehota 

splatnosti uvedená v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 312041Y993Z003. 

Základ na výpočet úrokov predstavuje nesplatená časť dlhu, pričom sa využíva zložené 

úročenie. 

 

4.5. Vzhľadom na to, že Dlžník nepredložil Veriteľovi zaradenie subjektu do ratingovej 

kategórie a úroveň kolateralizácie podľa čl. 4 ods. 4.4 tejto dohody, Dlžník akceptuje 



 

 

 

 
výšku marže na výpočet sadzby úrokov podľa čl. 4, ods. 4.4 tejto dohody v hodnote 1 000 

bázických bodov a Veriteľ uplatní pri určení výšky úrokov podľa čl. 4 ods. 4.4 tejto 

dohody zaradenie Dlžníka do ratingovej kategórie - zlý/finančné ťažkosti (CCC a nižšie) a 

hodnotu kolateralizácie - nízka. 

 

4.6. V prípade povinnosti úhrady dlhu podľa čl. 4 ods. 4.3 tejto dohody sa Veriteľ 

zaväzuje do piatich pracovných dní od úhrady celého dlhu podľa čl. 3 vypočítať a 

písomne informovať Dlžníka o konečnej výške úrokov a o čísle účtu, na ktorý má Dlžník 

uhradiť predmetné úroky a Dlžník sa zaväzuje do piatich pracovných dní od dátumu 

doručenia tohto oznámenia predmetné úroky uhradiť. . O túto sumu bude zároveň 

aktualizovaná nezrovnalosť uvedená v čl. 2 ods. 2.2 tejto dohody. 

 

4.7. Za moment úhrady splátok vrátane úrokov sa považuje deň pripísania finančných 

prostriedkov na účty uvedené v čl. 3 ods. 3.1. Ak deň úhrady je dňom pracovného pokoja 

alebo štátnym sviatkom, za deň úhrady sa považuje pracovný deň, ktorý nasleduje po dni 

pracovného pokoja, resp. štátneho sviatku. 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Veriteľom v súlade s čl. 5 ods. 5.7 tejto dohody. 

 

5.2. Veriteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

dohody vložiť elektronickú verziu schválenej dohody o splátkach (vrátane príloh) do 

systému ITMS, a to formou prílohy k žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 

 

5.3. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 

právnymi predpismi SR alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto dohody. Veriteľ a 

Dlžník sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 

neplatné ustanovenie dohody novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 

a obsah jednotlivých ustanovení tejto dohody. 

 

5.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie sú Veriteľ a Dlžník povinní prednostne riešiť najmä v zmysle 

relevantných zákonov, vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak sa 

vzájomné spory strán tejto dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto 

dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a 

vecne príslušnom súde podľa právneho poriadku SR. 

 

5.5. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane 

Dlžník jeden rovnopis a dva rovnopisy dostane Veriteľ. 

 

5.6. Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené 

písomne v tejto dohode sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 

oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali. 

  

5.7. Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane 

príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Strany 



 

 

 

 
dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády zabezpečí Dlžník.  

 

 

Podpísaná elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.  

 

 

dátum v elektronickom podpise  

 

 

 

 

 

 

Príloha: 1. Osvedčená kópia notárskej zápisni 

 

 

 

 

 
       

       

       

       

 


