DOHODA O SPLÁTKACH č. 1141/2011
uzatvorená podľa § 6a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov medzi:

Článok I
Zmluvné strany
Správca pohľadávky štátu:
So sídlom:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

Katastrálny úrad v Bratislave
Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Štátna pokladnica, č. ú. 7000063484/8180
36071072
2021606290
(ďalej len „správca pohľadávky“)

a
Dlžník:
So sídlom:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

Ing. Marián Urminský – U-SOFT
Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín, Mliečno
Ing. Marián Urminský
Tatra banka, a.s., č. ú. 2628034045/1100
17516251
1020166279
(ďalej len „dlžník“)

Článok II
Predmet dohody
1. Katastrálny úrad v Bratislave ako objednávateľ a Ing. Marián Urminský – U-SOFT
ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.08.2008 zmluvu o dielo č. 8/2008/ROEP, ktorej
predmetom je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie
pozemkov (ďalej len „ROEP“) v katastrálnom území Tomášov, okres Senec, menenú
4 dodatkami (ďalej len „zmluva“).
2. V nadväznosti na zápisnicu z pracovného stretnutia konaného dňa 01.03.2011 na
Katastrálnom úrade v Bratislave a list č. 3-707/2011 zo dňa 22.03.2011 si Katastrálny
úrad v Bratislave v zmysle článku VII bod 7.1. zmluvy uplatnil zmluvnú pokutu vo
výške 3 203,26 € za nedodržanie stanoveného zmluvného termínu zostavenia III.
etapy (zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona NR SR č.
180/1995) podľa dodatku č. 3 zo dňa 30.09.2010 a zároveň za vznik časového

omeškania medzi pôvodným termínom odovzdania predmetnej etapy podľa dodatku č.
3 a spísaním nového dodatku č. 4 zo dňa 18.02.2011.

3. Výška zmluvnej pokuty 3 203,26 € bola určená v súlade s ustanovením čl. VII bod
7.1. zmluvy a zodpovedá 2 % z ceny za príslušnú etapu spracovania za každý týždeň
omeškania. Cena za III. etapu spracovania podľa čl. V bod 5.1 písm. c) zmluvy činila
v čase omeškania 11 440,21 €. Dlžník bol v omeškaní v trvaní od 15. novembra 2010
do 18. februára 2011, t.j. 14 začatých týždňov.
4. Dlžník zmluvnú pokutu akceptuje a svoj dlh vo výške 3 203,26 € písomne uznal.
Dlžník zároveň uviedol, že z dôvodu zhoršenia svojej ekonomickej situácie nemôže
zaplatiť celý dlh naraz a preto písomne požiadal o splatenie dlhu v splátkach.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník bude splácať svoj dlh uvedený v bode 4 tohto
článku v mesačných splátkach takto:
100 € v mesiacoch jún-december 2011
100 € v mesiacoch január-december 2012
100 € v mesiacoch január-december 2013
103,26 € v mesiaci január 2014
6. Dlžník bude splátky uhrádzať na účet správcu pohľadávky číslo 7000063484/8180,
variabilný symbol 222003 a to do 10 dní príslušného kalendárneho mesiaca.
7. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku včas a riadne
alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle správcu
pohľadávky.
3. Túto zmluvu správca pohľadávky povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

4. Túto zmluvu možno meniť len písomne, formou dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

