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DOHODA O SPLÁTKACH 
uzatvorená medzi 

Dodávateľom zemného plynu: 

Dodávateľ: 

Ulica, číslo : 

PSČ Mesto: 

IČO : 

DiČ: 

IČ DPH skupiny: 

Čís lo účtu : 

Banka: 

(ďalej len veriteľ) 

Zastúpený: 

Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 

Mlynské nivy 44/a 

825 11 Bratislava 

35815256 

2020259802 

SK7020000372 

1033311555/0200 

Dr. Hans-Gilbert Meyer 

Dipl. Ing. Jean-Jacques Ciazynski 

Odberateľ: 

Ulica, číslo : 

PSČ Mesto: 

IČO: 

DiČ : 

IČ DPH: 

Odberateľom zemného plynu: 
Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Bernolákova 4 

953 34 Zlaté Moravce 

17336015 

2021059106 

(ďa lej len dlžník) 

Zastúpený: Michal Grujbár 

Váš odberatel'ský účet u nás: 5101587117 

Podľa účtovnej evidencie veritel'a ku dňu 11.1.2013 veritel' eviduje voči dlžníkovi nasledujúce pohl'adávky za 
dodávku zemného plynu na základe zmluvy o dodávke plynu . 

Pohradávka pre plán splátok celkom v EUR 16853,25 

Na základe rokovania medzi zástupcami veriteľa a dlžníka a stanoviska dlžníka k vlastným finančným 

možnostiam, dlžník a veritel' uzatvárajú túto dohodu o uznaní záväzkov a splátkach: 

1. Dlžník uznáva v celom rozsahu čo do dôvodu a výšky vyššie uvedené záväzky a zaväzuje sa ich uhradiť 
veritel'ovi v nasledovných termínoch a sumách: 
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1 4600152186 31.1.2013 2592,81 

2 4600152186 28.2.2013 2592,81 

3 4600152186 2.4.2013 2592,81 

4 4600152186 30.4.2013 2592,81 

5 4600152186 31 .5.2013 6482,01 

2. Peňažný záväzok sa považuje za uhradený včas , ak je do stanoveného termínu dlžná suma pripísaná na 
účet veriteľa . 



3. Touto dohodou sa nemení splatnosť vyššie uvedených pohľadávok, len sa umožňuje dlžníkovi ich úhrada v 
dodatočnej lehote. Neuhradením ktorejkoľvek, čo i len jednej splátky v dohodnutej lehote a výške, stráca dlžník 
výhodu splátok a dlh sa stáva splatným v rozsahu neuhradených splátok. Odber dlžníka bude v zmysle § 82 
ods. 1 písm. g) zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike považovaný za neoprávnený a veritel' je oprávnený 
v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi a uzatvorenou zmluvou prerušiť alebo obmedziť dodávky 
zemného plynu. Odberatel' sa zaväzuje v takomto prípade prerušenie dodávky plynu umožniť. 

4. Dohoda o splátkach sa uplatňuje po dobu existencie zmluvného vzťahu medzi verite l'om a dlžníkom, 
predmetom ktorého je dodávka plynu do odberného miesta dlžníka, z ktorého vzniknuté pohl'adávky sú 
uvedené v tejto Dohode. Ak by sa takýto vzťah skončil pred uplynutím lehôt dohodnutých splátok, je dlžník 
povinný uhradiť celý zvyšok dlhu najneskôr v deň ukončenia zmluvného vzťahu . 

5. Odberatel' sa zaväzuje novovzniknuté záväzky voči dodávaterovi na základe zmlúv, z ktorých vzniknuté 
pohľadávky sú predmetom tejto lehoty, uhrádzať v lehote splatnosti. 

6. Touto dohodou nie sú dotknuté nároky veritera na úrok z omeškania za neuhradenie vyššie uvedených 
faktúr za odber zemného plynu v lehote splatnosti uvedenej na týchto faktúrach v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

7. V prípade, že dlžník neakceptuje bez výhrad tento návrh dohody o splátkach najneskôr do 14 dní od dňa 
podpísania dohody veriterom, veritel' nie je viazaný svojim návrhom. Akceptovaním návrhu dohody sa rozumie 
jej podpísanie oprávnenými zástupcami dlžníka dohodnutým spôsobom a jej doručenie veritel'ovi. 

8. Neuhradenie čo i len jednej splátky sa považuje za podstatné porušenie tejto dohody a veritel' má právo od 
nej okamžite odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom odoslania oznámenia o odstúpení od dohody o splátkach na 
posledne známu adresu dlžníka so spôsobom odoslania " Doporučene" . 

9. Zástupcovia zúčastnených strán vyhlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovorne, že ich prejav 
vôle je slobodný, vážny a zrozumitel'ný, sú spôsobilí na právne úkony a keďže si túto dohodu prečítali a jej 
znenie je v plnom súlade s ich vôl'ou , túto na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi . 

Vo Zvolene, dňa 11.1.2013 

Ing. Jana Pavelková 
vedúca útvaru predaja 
splnomocnený zástupca SPP, a.s. 

Michal Grujbár 

riaditel' 

peč i 'tka/~eno, podpis, funkcia 
Dlžník 

Mestská nemocnica 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

gernolákQ'J'l 1\ 953 ~4 Zlaté Moravce 

Slovenský plynárenský priemysel , a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava tel. : 045/6262431 
Právna forma : Akciová spoločnosť fax: 02/62628196 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B e-mail:milan.sulek@spp.sk 
banka ,a.s. IČO : 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk 


