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Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu 
 

uzatvorené podľa ust. § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

medzi veriteľom: 

 

1. Obec Tomášovce, IČO: 00 316 474, DIČ: 2021251023, so sídlom Tomášovce 985 56, 

Partizánska č. 132, v zast. Ing. Jánom Mičudom, starostom obce, Bankové spojenie:          

Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001 

 

a   dlžníkom: 

 

2.  JUDr. Peter Mihály rod. Mihály, nar. ................., r. č. : ............................., trvale bytom: 

............................................, 984 01 Lučenec, občan SR 

 

Článok II 

Predmet dohody 

 

1. Medzi veriteľom a dlžníkom v súčasnosti je vedené exekučné konanie na Exekútorskom 

úrade Banská Bystrica, súdna exekútorka JUDr. Alena Bohovičová, Ul. 29. augusta č. 16, 

974 01 Banská Bystrica pod sp. zn. 6EX 9/21, ktorej predmetom je záväzok dlžníka voči 

veriteľovi o zaplatenie 19.059,61,- € s príslušenstvom. Vykonateľným exekučným titulom 

sú platobné výmery detailne vyšpecifikované v odseku 3 tohto Článku.    

 

2. Dlžník ako prejav svojej slobodnej a dobrovoľnej vôle uznal tento svoj záväzok čo do 

dôvodu a výšky a veriteľovi navrhol, že svoj záväzok pozostávajúci zo sumy  19 059,61 € 

(devätnásťtisíc päťdesiat deväť € šesťdesiat jeden centov)  a jej príslušenstva 

pozostávajúceho zo súdneho poplatku vo výške 16,50 € (slovom: šestnásť € päťdesiat 

centov)  z Návrhu na vykonanie exekúcie ako aj z trov právneho zastúpenia veriteľa vo 

výške 443,14 € (slovom: štyristo štyridsať tri € štrnásť centov) a exekučných trov exekútora 

vo výške 200,- € (slovom: dvesto €) v celkovej výške spolu 19 719,25 € (slovom: 

devätnásťtisíc sedemsto devätnásť € dvadsaťpäť centov) uhradí v splátkach. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Záväzok vyplývajúci z  neuhradenej dani z nehnuteľnosti za 

roky od 2014 do 2019 podľa : 

Platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov č. 642/2014 zo dňa 

11.06.2014, 

Platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov č. 530/2015 zo dňa 

19.06.2015, 

Platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov č. 655/2016 zo dňa 

16.06.2016, 

Platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov č. 394/2017 zo dňa 

12.06.2017, 

Platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov č. 620/2018 zo dňa 

29.06.2018, 
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Platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov č. 644/2019 zo dňa 

02.01.2020, 

v celkovej výške 19 059,61 € (devätnásťtisíc päťdesiat deväť € šesťdesiat jeden centov) 

pričom veriteľ aj dlžník považujú v tejto veci neuhradenej dane z nehnuteľnosti za obdobie 

rokov 2014 až 2019 uvedenú sumu 19 059,61 € (devätnásťtisíc päťdesiat deväť € šesťdesiat 

jeden centov) za sumu konečnú. 

4. Dlžník týmto uznáva svoj záväzok čo do dôvodu a výšky a dohodol sa s veriteľom na tom, 

že tento záväzok dlžník uhradí veriteľovi s jeho súhlasom v dodatočnej lehote najneskôr do 

dňa 20.01.2023 (slovom: dvadsiateho januára dvetisícdvadsaťtri)  na účet veriteľa vedený 

vo Prima banka Slovensko, a.s.,  IBAN:  SK89 5600 0000 0060 4959 7001 a to v 24 

splátkach (slovom: dvadsiatich štyroch) vo výške a v čase nasledovne: 

1. splátka je splatná v deň uzavretia Dohody o splátkovom kalendári, t. j. dňa  05.03.2021 

(slovom: piateho marca dvetisícdvadsaťjeden) vo výške  3 800,00 € (slovom: tritisíc 

osemsto €)  
2. splátka je splatná do 20.03.2021 (slovom: dvadsiateho marca dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €) a zároveň dlžník uhradí všetky exekučné trovy 

za veriteľa vo výške 200,- € (slovom: dvesto €) , ako aj súdny poplatok vo výške 16,50 € 

(slovom: šestnásť € päťdesiat centov) za návrh na vykonanie exekúcie ako aj  trovy 

právneho zastúpenia veriteľa vo výške 443,14 € (slovom: štyristo štyridsať tri € štrnásť 

centov)  a to všetko na účet veriteľa, 

3. splátka je splatná  do 20.04.2021 (slovom: dvadsiateho apríla dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

4. splátka je splatná  do 20.05.2021 (slovom: dvadsiateho mája dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

5. splátka je splatná  do 20. 06. 2021 (slovom: dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

6. splátka je splatná  do 20.07.2021 (slovom: dvadsiateho júla dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

7. splátka je splatná do 20.08.2021 (slovom: dvadsiateho augusta dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

8. splátka je splatná do 20.09.2021 (slovom: dvadsiateho septembra dvetisícdvadsaťjeden) 

vo výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

9. splátka je splatná  do 20.10.2021 (slovom: dvadsiateho októbra dvetisícdvadsaťjeden) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

10. splátka je splatná  do 20.11.2021 (slovom: dvadsiateho novembra dvetisícdvadsaťjeden) 

vo výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

11. splátka je splatná  do 20.12.2021 (slovom: dvadsiateho decembra dvetisícdvadsaťjeden) 

vo výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

12. splátka je splatná  do 20.01.2022 (slovom: dvadsiateho januára dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 332,- € (slovom: tristo tridsaťdva €), 

13. splátka je splatná  do 20.02.2022 (slovom: dvadsiateho februára dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

14. splátka je splatná  do 20.03.2022 (slovom: dvadsiateho marca dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

15. splátka je splatná  do 20.04.2022 (slovom: dvadsiateho apríla dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov),   

16. splátka je splatná  do 20.05.2022 (slovom: dvadsiateho mája dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov),  

17. splátka je splatná  do 20.06.2022 (slovom: dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov),  
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18. splátka je splatná  do 20.07.2022 (slovom: dvadsiateho júla dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

19. splátka je splatná  do 20.08.2022 (slovom: dvadsiateho augusta dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

20. splátka je splatná  do 20.09.2022 (slovom: dvadsiateho septembra dvetisícdvadsaťdva) 

vo výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

21. splátka je splatná  do 20.10.2022 (slovom: dvadsiateho októbra dvetisícdvadsaťdva) vo 

výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

22. splátka je splatná  do 20.11.2022 (slovom: dvadsiateho novembra dvetisícdvadsaťdva) 

vo výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

23. splátka je splatná  do 20.12.2022 (slovom: dvadsiateho decembra dvetisícdvadsaťdva) 

vo výške 967,30 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov), 

24. splátka je splatná  do 20.01.2023 (slovom: dvadsiateho januára dvetisícdvadsaťtri) vo 

výške 967,31 € (slovom: deväťstošesťdesiatsedem € tridsať centov). 

 

  

 

Článok III 

Podmienky splácania dlhu 

 

1. Dlžník sa zaväzuje, že dlh voči veriteľovi uhradí v splátkach, ktorých výška je určená na 

základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá je uvedená v Článku II tejto dohody.  

 

2. Dlžník sa zaväzuje, že dohodnuté splátky bude platiť riadne a včas podľa dohodnutého 

splátkového kalendára. Jednotlivé splátky sa považujú za uhradené dňom pripísania 

finančných prostriedkov na bankový účet veriteľa, príp. dňom uhradenia splátky v hotovosti 

k rukám veriteľa. 

 

3. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v prípade ak dlžník lehoty a výšky splátok uvedené 

v Článku II. tejto dohody nedodrží, a to aj prípade, že sa dlžník omešká s čo i len s jednou 

splátkou záväzku podľa splátkového kalendára podľa Článku II. tejto dohody, zaniká mu 

výhoda zaplatenia záväzku v splátkach a dňom porušenia podmienok tejto dohody o 

splátkovom kalendári podľa Článku II. tejto dohody je splatný celý záväzok dlžníka.  

 

4. Dlžník týmto berie na vedomie, že nesplnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto 

dohody o splácaní dlhu, teda neuhradením čo len jednej splátky riadne a včas, sa stáva 

splatným celý dlh vo vyššie uvedenej výške, so zodpovedajúcimi právnymi následkami 

porušenia týchto povinností.  

 

5. Veriteľ aj dlžník sa dohodli, že podpisom tejto dohody a uhradením 1. splátky vo výške 

3800,- € (slovom: tritisíc osemsto €) sa veriteľ zaväzuje bezodkladne podať Návrh na 

zastavenie exekučného konania na Exekútorskom úrade Banská Bystrica, súdnou 

exekútorkou JUDr. Alenou Bohovičovou , Ul. 29. augusta č. 16, 974 01 Banská Bystrica 

pod sp. zn. 6EX 9/21.  

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nerieši prípadné iné dlhy, ktoré majú zmluvné strany z iného titulu, ako toho, 

ktorý je uvedený v Článku II tejto zmluvy.  
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2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, tejto 

porozumeli a že táto bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni či za nápadne nevýhodných 

podmienok, bez nátlaku, na znak toho, že s jej obsahom súhlasia ju vlastnoručne podpisujú. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade so znením § 47a ods.1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

6. Dlžník a veriteľ prehlasujú, že uhradením vyššie uvedenej sumy 19 059,61 € (devätnásťtisíc 

päťdesiat deväť € šesťdesiat jeden centov)  s príslušenstvom 659,64 € (slovom: šesťsto 

päťdesiat deväť € šesťdesiat štyri centov) v celosti riadne a včas sú vysporiadané všetky ich 

práva a povinnosti súvisiace s vymáhaním miestnych daní s príslušenstvom za rozhodujúce 

obdobie rokov 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

V Lučenci dňa 05.03. 2021 

 

 

Veriteľom: 

 

1. Obec Tomášovce 

V zast. Ing. Jánom Mičudom                                          Ing. Ján Mičuda v.r. 

starostom obce Tomášovce    _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlžník: 

                                                                                                  JUDr. Peter Mihály v.r. 

2.  JUDr. Peter Mihály      _______________________ 

  

 

 
 

 

 


