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Smernica č. 9/2016
Slovenskej
zdravotníckej
univerzity
v
Bratislave
o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní
pohľadávok štátu v správe Slovenskej zdravotníckej univerzity
(Vnútorná smernica)

Bratislava, október 2016

S M E R N I C A č. 9/2016
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii
a vymáhaní pohľadávok štátu v správe Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len SZU)
Článok 1
Predmet úpravy
1. Táto smernica upravuje práva a povinnosti správcu pri správe, evidencii, vymáhaní a
konsolidácii pohľadávok štátu v zmysle zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
pohľadávkach štátu“) prostredníctvom príslušných organizačných útvarov Slovenskej
zdravotníckej univerzity s výnimkou pohľadávok štátu, ktoré sa podľa zákona
o pohľadávkach štátu spravujú osobitnými predpismi.1
2. Táto smernica sa primerane použije aj na správu, evidenciu, vymáhanie a konsolidáciu
pohľadávok štátu v správe Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktoré vznikli
podľa osobitných predpisov2 z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a
Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu v
zmysle §21 ods. 5 písm. a) a b) zákona o pohľadávkach štátu.
Článok 2
Základné ustanovenia
1. Na účely tejto smernice sa rozumie
a) pohľadávkou štátu (ďalej len „pohľadávka“) právo štátu na peňažné plnenie, ktoré
vzniklo zo zákona, na základe zákona, z činnosti správcu pohľadávky alebo na základe
činnosti správcu pohľadávky, jeho hodnota je určená alebo určiteľná a dlžník je známy
(§ 2 písm. a) zákona o pohľadávkach štátu),
b) verejnou pohľadávkou právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo rozhodnutím,
schváleným zmierom alebo výkazom nedoplatkov podľa všeobecného predpisu o
správnom konaní alebo v obdobnom konaní vedenom podľa osobitných predpisov (§ 2
písm. b) zákona o pohľadávkach štátu),
c) súkromnou pohľadávkou každá pohľadávka (právo štátu na peňažné plnenie), ktorá nie
je verejnou pohľadávkou (§ 2 písm. c) zákona o pohľadávkach štátu),
d) splatnou pohľadávkou pohľadávka, ktorá nebola uhradená do dátumu splatnosti (§ 2
písm. e) zákona o pohľadávkach štátu),
e) dátumom splatnosti posledný deň, kedy je dlžník povinný splniť dlh bez toho, aby sa
dostal do omeškania s jeho plnením; za dátum splatnosti sa považuje aj deň
vykonateľnosti rozhodnutia, na základe ktorého splatná pohľadávka prešla do
vlastníctva štátu (§ 2 písm. d) zákona o pohľadávkach štátu),
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Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 329/2011 Z. z., zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpisov, zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a
vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní
niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z., zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014, zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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f) správou pohľadávky súhrn oprávnení a povinností, na ktorých základe je správca
oprávnený s pohľadávkou nakladať, uplatňovať a vymáhať ju v mene štátu (§ 3 ods. 2
zákona o pohľadávkach štátu),
g) evidenciou pohľadávky zaúčtovanie, evidencia a sledovanie úhrady pohľadávky a
splatenia pohľadávky je v pôsobnosti Oddelenia ekonomiky a financovania SZU,
h) vymáhaním pohľadávky činnosť vykonávaná na základe písomnej žiadosti Oddelenia
ekonomiky a financovania SZU alebo kvestora SZU, po márnom uplynutí dátumu
splatnosti,
i) konsolidáciou pohľadávky centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky u dlžníka a na
príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke a vymáhanie
pohľadávky prostredníctvom právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu v
zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorej predmetom
podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora (ďalej len „Slovenská
konsolidačná, a.s.“).
2. Správu pohľadávky vykonáva správca (§ 3 ods. 3 zákona o pohľadávkach štátu),
a) z ktorého činnosti pohľadávka vznikla,
b) do ktorého pôsobnosti patrí ochrana majetkových záujmov štátu, poškodením ktorých
pohľadávka vznikla,
c) ktorý vykonáva správu majetku štátu, s ktorým pohľadávka súvisí,
d) z ktorého rozpočtu je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého
pohľadávka vznikla, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.3
3. Ak nemožno určiť správcu podľa odseku 2 je na správu pohľadávky príslušný ústredný orgán
štátnej správy, ktorého pôsobnosti sa pohľadávka týka alebo správca, ktorého určí.
4. Ak nemožno určiť správcu ani podľa odseku 3, určí správcu Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) (§ 3 ods. 5 zákona o pohľadávkach štátu).
Článok 3
Príslušnosť
1. Evidenciu pohľadávky zabezpečuje Oddelenie ekonomiky a financovania SZU (ďalej len
„správca evidencie pohľadávok“).
2. Evidenciu pohľadávky, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov z realizácie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie spolufinancovaných z fondov Európskej
únie a prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zabezpečuje Oddelenie
ekonomiky a financovania SZU v spolupráci s Projektovým oddelením SZU.
3. Vymáhanie pohľadávky zabezpečuje právnik SZU alebo advokát zastupujúci SZU na základe
plnej moci (ďalej len „správca vymáhania pohľadávok“).
Článok 4
Práva a povinnosti správcu
1. Správca nakladá s pohľadávkou podľa tejto smernice a zákona o pohľadávkach štátu,
využíva všetky právne prostriedky na jej vymoženie a dbá, aby nedošlo k jej zániku alebo
premlčaniu, práva na jej vymáhanie alebo k zníženiu pohľadávky (§ 4 ods. 1 zákona o
pohľadávkach štátu).
2. Správca evidencie pohľadávky uchováva u seba originály všetkých písomných dokladov,
ktoré preukazujú
3

Napríklad § 5 zákona č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 88 a 89 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) vznik pohľadávky (jej právny titul),
b) zaúčtovanie pohľadávky,
c) upozornenie, že voči dlžníkovi eviduje splatnú pohľadávku obsahujúce poučenie dlžníka
o následkoch jej neuhradenia.
Správca evidencie pohľadávky zaeviduje a zaúčtuje pohľadávku po tom, ako nastala
skutočnosť, na základe ktorej pohľadávka vznikla. Správca evidencie pohľadávky je povinný
doložiť všetky doklady preukazujúce vznik pohľadávky, dátum splatnosti pohľadávky,
právny dôvod vzniku pohľadávky (právny titul vzniku pohľadávky), napríklad rozhodnutie
správneho orgánu, zmluvu, faktúru.
Správca evidencie pohľadávky sleduje úhradu pohľadávky. Po márnom uplynutí dátumu
splatnosti vždy v danom mesiaci písomne vyzve dlžníka podľa § 4 ods. 1 zákona o
pohľadávkach štátu na dodatočné splnenie povinnosti. Lehota na dodatočné splnenie
povinnosti dlžníka nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia výzvy na plnenie. Výzvu spolu
s dokladom preukazujúcim jej doručenie dlžníkovi zašle správca evidencie pohľadávky
správcovi vymáhania pohľadávok po uzavretí všetkých účtovných dávok najneskôr k 15. dňu
nasledujúceho mesiaca.
Ak dlžník nesplní svoju povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 4 a ak sa správca
nedohodne s dlžníkom na náhradnom spôsobe plnenia (napríklad dohoda o splátkach alebo
dohoda o odklade plnenia), požiada správca evidencie pohľadávky najneskôr k 15. dňu
nasledujúceho mesiaca správcu vymáhania pohľadávok o vymáhanie pohľadávky právnou
cestou. K žiadosti o vymáhanie pohľadávky priloží správca evidencie pohľadávky originál:
a) zmluvy, faktúry, dodacieho listu,
b) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia,
c) iných dokladov preukazujúcich oprávnenosť vymáhania pohľadávky,
d) dokladu o zaúčtovaní pohľadávky,
e) výzvy na plnenie spolu s dokladom preukazujúcim jej doručenie dlžníkovi,
f) ostatných dokumentov potrebných pre vymáhanie pohľadávky.
Správca evidencie pohľadávok vedie osobitnú evidenciu splatných pohľadávok, ktorá
obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je dlžníkom fyzická osoba ‐ nepodnikateľ,
názov a identifikačné číslo, ak je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba ‐ podnikateľ,
právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku sumy, dátum splatnosti pohľadávky, určenie, či ide
o súkromnú pohľadávku alebo verejnú pohľadávku, a určenie, či ide o úročnú alebo
bezúročnú pohľadávku (§ 4 ods. 1 písm. b) zákona o pohľadávkach štátu). Pri spracúvaní
osobných údajov postupuje správca evidencie pohľadávok v súlade so zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Správca evidencie pohľadávok zverejní údaje o dlžníkovi v Centrálnom registri splatných
pohľadávok štátu (ďalej len „centrálny register“) podľa § 5 ods. 2 zákona o pohľadávkach
štátu do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky; to neplatí, ak správca pohľadávky uzavrel
s dlžníkom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia v zmysle § 7 zákona o
pohľadávkach štátu.
Pre účely zverejnenia údajov o dlžníkovi podľa odseku 7 predloží správca evidencie
pohľadávok správcovi vymáhania pohľadávok potrebnú dokumentáciu. Správca evidencie
pohľadávok priebežne aktualizuje údaje v centrálnom registri.
Po doručení žiadosti a všetkých príloh podľa odseku 5 uplatňuje správca vymáhania
pohľadávok právo na zaplatenie pohľadávky v súdnych konaniach, v rámci výkonu rozhod‐
nutia v správnom konaní, podáva návrh na vymáhanie v exekučnom konaní, zabezpečuje
vymáhanie pohľadávky v dobrovoľnej dražbe, prihlasuje pohľadávku do konkurzného kona‐
nia, reštrukturalizácie, likvidácie alebo dedičského konania (§ 4 ods. 2 písm. b) zákona
o pohľadávkach štátu).
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10. Správca je povinný spolu s pohľadávkou štátu vyúčtovať a uplatniť aj jej príslušenstvo.
Správca nie je povinný vyúčtovať a uplatniť príslušenstvo pohľadávky štátu, ak pohľadávka
štátu nepresiahne 50 eur alebo príslušenstvo pohľadávky štátu nepresiahne 20 eur.
Z verejnej pohľadávky štátu sa úroky z omeškania nevyúčtujú a neuplatňujú.
11. Správcu vymáhania pohľadávok sleduje pohľadávku a informuje o začatí konkurzného
konania, reštrukturalizačného konania, vstupe dlžníka do likvidácie alebo smrti dlžníka bez
zbytočného odkladu potom, ako sa o niektorej z uvedených skutočností dozvie.
Článok 5
1. Nakladaním s pohľadávkou je uzatvorenie niektorej dohody podľa odseku 2 alebo vydanie
rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu (ďalej len „rozhodnutie o
trvalom upustení od vymáhania“) alebo vydanie rozhodnutia o odpustení dlhu.
2. Správca môže s dlžníkom uzavrieť
a) dohodu o splátkach (§ 7 zákona o pohľadávkach štátu),
b) dohodu o odklade plnenia (§ 7 zákona o pohľadávkach štátu),
c) dohodu o započítaní pohľadávky štátu (§ 8 zákona o pohľadávkach štátu) alebo
d) dohodu o urovnaní (§ 11 zákona o pohľadávkach štátu).
3. Zmluvné podmienky pred uzatvorením niektorej dohody podľa odseku 2 dohodne a
prípravu všetkých nevyhnutných podkladov zabezpečí správca vymáhania pohľadávok.
4. K tej istej pohľadávke nemožno uzatvoriť dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia.
5. Prípravu podkladov pre rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania alebo pre
rozhodnutie o odpustení dlhu zabezpečuje správca vymáhania pohľadávok v spolupráci so
správcom evidencie pohľadávok (§ 9 a 10 zákona o pohľadávkach štátu).
6. V mene správcu podpisuje dohodu podľa odseku 2, rozhodnutie o trvalom upustení od
vymáhania a rozhodnutie o odpustení dlhu rektor alebo kvestor ako osoba oprávnená na
základe písomného splnomocnenia udeleného rektorom.
Článok 6
1. Správca môže s dlžníkom dohodnúť uzatvorenie dohody o splátkach na základe písomnej
žiadosti dlžníka, ktorý nemôže splniť svoj dlh riadne a včas, len, ak dlžník svoj dlh písomne
uznal alebo ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o verejnú
pohľadávku a na strane dlžníka sú nepriaznivé ekonomické pomery alebo sociálne pomery,
pre ktoré nemôže zaplatiť celý dlh naraz. Dohoda o splátkach musí byť uzatvorená v
písomnej forme a musí stanoviť splatnosť celého dlhu v prípade, ak niektorá zo splátok nie
je zaplatená riadne a včas.
2. O uzatvorení dohody o splátkach, dátume jej uzatvorenia a účinnosti, dátume splatnosti
jednotlivých splátok, ktorých súčet tvorí hodnotu pohľadávky a lehote, na ktorú je splátkový
kalendár uzatvorený, informuje správca vymáhania pohľadávok správcu evidencie
pohľadávok. Správca evidencie pohľadávok eviduje zmenu dátumu splatnosti pohľadávok v
príslušnej evidencii pohľadávok, ktorú spravuje.
3. Nepriaznivosť ekonomických pomerov alebo sociálnych pomerov sa posudzuje ako
prechodný stav dlžníka existujúci v čase posudzovania splnenia podmienok pre uzavretie
dohody o splátkach. Trvanie nepriaznivých ekonomických pomerov alebo sociálnych po‐
merov musí existovať minimálne po dobu trvania dohody o splátkach. Nepriaznivé eko‐
nomické pomery sa posudzujú vo vzťahu k dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou alebo
fyzickou osobou ‐ podnikateľom. Sociálne pomery sa posudzujú vo vzťahu k dlžníkovi, ktorý
je fyzickou osobou ‐ nepodnikateľom.
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4. Dohodu o splátkach je možné uzatvoriť
a) pri verejných pohľadávkach najdlhšie na dobu troch rokov od dátumu splatnosti ve‐
rejnej pohľadávky; to neplatí, ak je osobitným predpisom stanovená dlhšia lehota
vykonateľnosti rozhodnutia, najdlhšie však do doby uplynutia vykonateľnosti
rozhodnutia,
b) pri ostatných pohľadávkach najdlhšie na dobu, ktorá je kratšia ako premlčacia lehota
alebo prekluzívna lehota na uplatnenie alebo vymáhanie práva.
5. Ak dlžník dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach, správca neuplatňuje a ne‐
účtuje úroky z omeškania, ani poplatok z omeškania.
6. Správca evidencie pohľadávok sleduje plnenie povinnosti dlžníka uhradiť dlh
prostredníctvom splátok. Ak sa pre nezaplatenie niektorej splátky stane celý dlh splatný
alebo ak dôjde k márnemu uplynutiu lehoty, na ktorú bola dohoda o splátkach uzatvorená,
a zo strany dlžníka nie je uhradený celý dlh, je správca evidencie pohľadávok povinný
upovedomiť o tejto skutočnosti správcu vymáhania pohľadávok bezodkladne po tom, čo sa
o tejto skutočnosti dozvie. Spolu s upovedomením o tejto skutočnosti správca evidencie po‐
hľadávok odstúpi správcovi vymáhania pohľadávok všetky dokumenty preukazujúce vznik
pohľadávky, doklad o zaúčtovaní pohľadávky, dohodu o splátkach, výpisy z účtov preukazu‐
júce prijatie plnenia poskytnutého dlžníkom na základe dohody o splátkach a ostatné
potrebné dokumenty za účelom vymoženia pohľadávky alebo jej časti.
Článok 7
1. Písomnú dohodu o odklade plnenia môže správca uzavrieť na písomnú žiadosť dlžníka len,
ak dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhod‐
nutím súdu alebo ide o verejnú pohľadávku a na strane dlžníka sú nepriaznivé ekonomické
pomery alebo sociálne pomery, pre ktoré nemôže zaplatiť celý dlh naraz. Pre posúdenie
nepriaznivých ekonomických pomerov alebo sociálnych pomerov sa použije článok 8 ods. 2.
2. Dohodu o odklade plnenia možno uzatvoriť najdlhšie na dobu jedného roka odo dňa
dátumu splatnosti pohľadávky.
3. Ak dlžník dodržuje podmienky uvedené v dohode o odklade plnenia, správca neuplatňuje a
neúčtuje úroky z omeškania, ani poplatok z omeškania.
4. Správca evidencie pohľadávok eviduje zmenu dátumu splatnosti pohľadávky v príslušnej
evidencii pohľadávok, ktorú spravuje.
5. O márnom uplynutí lehoty, na ktorú bola dohoda o odklade plnenia dojednaná, informuje
správca evidencie pohľadávok správcu vymáhania pohľadávok. Správca evidencie
pohľadávok predloží správcovi vymáhania pohľadávok všetky dokumenty preukazujúce
vznik pohľadávky, doklad o zaúčtovaní pohľadávky v súčinnosti so správcom evidencie
pohľadávok a dohodu o odklade plnenia za účelom vymoženia pohľadávky.
6. K opätovnému uzatvoreniu dohody o splátkach nie je správca oprávnený pristúpiť.
Článok 8
1. Započítanie pohľadávky je možné len na základe písomnej dohody správcu s dlžníkom o
započítaní pohľadávok štátu. Pohľadávky musia byť vzájomné, pričom pohľadávka je v
správe toho istého správcu, ktorému prináleží uhradiť dlh. Započítať možno len súkromnú
pohľadávku. Pohľadávka, ktorá má byť započítaná voči pohľadávke v správe správcu,
nemôže byť premlčaná.
2. Na platnosť dohody o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako 10 000,‐ EUR je potrebný
predchádzajúci písomný súhlas ministerstva financií.
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3. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, pohľadávku, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy,
možno započítať jednostranným právnym úkonom podľa § 580 a 581 Občianskeho zá‐
konníka.
Článok 9
Dohoda o urovnaní musí mať písomnú formu a týka sa pohľadávok, ktoré sú medzi správcom a
dlžníkom sporné alebo pochybné. Dohodu o urovnaní je možné uzatvoriť za splnenia
podmienok ustanovených v § 585 Občianskeho zákonníka.
Článok 10
1. Rozhodnutie správcu pohľadávok o trvalom upustení od vymáhania možno vydať len v
prípade, ak je pohľadávka premlčaná alebo je zrejmé, že vymáhanie pohľadávky by bolo
neúspešné alebo nehospodárne. Náležitosti rozhodnutia ustanovuje zákon o pohľadávkach
štátu.
2. Ak ide o pohľadávku vyššiu ako 10 000,‐ EUR, vyžaduje sa na rozhodnutie o trvalom
upustení od vymáhania súhlas ministerstva financií. To neplatí, ak po doručení záverečnej
správy o nevymožení pohľadávky štátu alebo jej časti Slovenskou konsolidačnou, a. s. podľa
článku 18 ods. 1 písm. d) vydá správca pohľadávok bez zbytočného odkladu rozhodnutie o
trvalom upustení od vymáhania a ak zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu nevznikne
spor podľa zákona o pohľadávkach štátu.
3. Ak ide o rozhodovanie o trvalom upustení od vymáhania viacerých pohľadávok, ktorých
právny dôvod vzniku a právny dôvod trvalého upustenia od vymáhania je rovnaký, nie je
potrebné vydávať samostatné rozhodnutie pre každú pohľadávku.
4. Správca môže zrušiť rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania do jedného roka od jeho
platnosti, ak sa preukáže neexistencia alebo zánik dôvodov pre jeho vydanie. Ak sa správca
evidencie pohľadávok alebo správca vymáhania pohľadávok dozvie pri výkone správy
pohľadávok o zániku alebo neexistencii dôvodu pre vydanie rozhodnutia o trvalom upustení
od vymáhania, oboznámi správcu za účelom jeho prípadného zrušenia.
5. Ak dôjde k vydaniu rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania, konsolidácia po‐
hľadávky, na ktorú sa rozhodnutie vzťahuje, sa nemusí vykonať.
Článok 11
1. Rozhodnutie o odpustení dlhu vydáva správca pohľadávky na základe písomnej žiadosti
dlžníka.
2. Rozhodnutie o odpustení dlhu možno vydať len, ak je dlžník fyzickou osobou
nepodnikateľom, dlh v jednotlivom prípade nepresahuje 1 000,‐ EUR, správca evidencie po‐
hľadávok neeviduje voči dlžníkovi inú pohľadávku, pohľadávka nevznikla v súvislosti so
spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne odsúdený a od‐
pustenie dlhu je odôvodnené nepriaznivými sociálnymi pomermi dlžníka.
3. Náležitosti rozhodnutia o odpustení dlhu ustanovuje zákon o pohľadávkach štátu.
Článok 12
Zánik pohľadávky
(§ 13 zákona o pohľadávkach štátu)
1. Dôvody zániku pohľadávky vymedzuje zákon o pohľadávkach štátu. Zánik pohľadávky je
potrebné odlišovať od zániku záväzku dlžníka, ktorý je upravený predpismi občianskeho
práva alebo obchodného práva.
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Zánikom pohľadávky stráca správca v rámci správy pohľadávky postavenie veriteľa. Dô‐
sledkom zániku pohľadávky je odpísanie pohľadávky z účtovníctva alebo inej osobitnej
evidencie splatných pohľadávok, odpísanie pohľadávky z registra splatných pohľadávok
štátu, zánik povinnosti pohľadávku ďalej účtovať, evidovať a vymáhať. Tieto povinnosti vy‐
konáva správca evidencie pohľadávok a správca vymáhania pohľadávok.
2. Ak je správca pohľadávok oprávnený domáhať sa uspokojenia pohľadávky voči
spoludlžníkom a ručiteľom dlžníka alebo je oprávnený domáhať sa uspokojenia pohľadávky
z majetku tretích osôb, pohľadávka nezaniká, ak dôjde
a) k splynutiu práv a povinností v zmysle Občianskeho zákonníka, ak dedičstvo, ktoré
nenadobudol dedič, pripadlo štátu alebo
b) k čiastočnému alebo úplnému uspokojeniu dlhu v rámci konkurzného konania podľa
zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Článok 13
Konsolidácia pohľadávok
(§ 14 zákona o pohľadávkach štátu)
1. Konsolidáciu pohľadávok vykonáva Slovenská konsolidačná, a.s.
2. Slovenská konsolidačná, a.s. uplatňuje a vymáha pohľadávky na základe zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu a koná vo vlastnom mene, na svoj účet a v prospech štátu.
3. Slovenská konsolidačná, a.s. je oprávnená konať voči dlžníkom, pred príslušnými orgánmi a
tretími osobami pri uplatňovaní pohľadávky. Písomné splnomocnenie sa nevyžaduje.
4. Dlžník sa zbaví dlhu plnením správcovi alebo Slovenskej konsolidačnej, a.s. Slovenská
konsolidačná, a.s. prijaté plnenie odovzdá správcovi. Dlh je splnený dňom, kedy dôjde k
pripísaniu dlžnej sumy na účet správcu alebo Slovenskej konsolidačnej, a.s. alebo k prijatiu
plnenia poskytnutého v hotovosti. Ak sa správca vymáhania pohľadávok dozvie o tom, že
dlžník plnil správcovi, informuje o tejto skutočnosti správcu evidencie pohľadávok a
Slovenskú konsolidačnú, a.s. bezodkladne. Slovenská konsolidačná, a.s. informuje správcu
vymáhania pohľadávok o plnení zo strany dlžníka, o čom správca vymáhania pohľadávok
informuje správcu evidencie pohľadávok.
5. Predmetom konsolidácie nie sú pohľadávky, ktorých splatnosť je odložená dohodou o
splátkach alebo dohodou o odklade plnenia.
6. Konsolidácia pohľadávok štátu nemusí byť vykonaná, ak ide o pohľadávku štátu, ktorá sa
vymáha v konaní podľa osobitných predpisov4 alebo prebieha výkon rozhodnutia na
pohľadávku štátu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Konsolidácia verejnej
pohľadávky štátu nemusí byť vykonaná do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné proti
rozhodnutiu, na základe ktorého vznikla, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na
príslušný súd alebo počas ktorej je proti rozhodnutiu príslušného súdu možné podať
sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, a ak bol návrh na preskúmanie rozhodnutia
alebo ústavná sťažnosť podaná, aj do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného
súdu, ktorým nebolo rozhodnutie zrušené, alebo do nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo rozhodnutie príslušného
súdu zrušené; konsolidáciou verejnej pohľadávky štátu nie je dotknuté účastníctvo správcu
v týchto konaniach.
7. Konsolidácia sa nevykonáva ani v prípade, ak je dlžníkom správca alebo Slovenská
konsolidačná, a.s. alebo ak ide o pohľadávku z existujúceho zmluvného vzťahu, ktorý trvá

4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov., zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
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alebo v prípade, ak správca vymáhania pohľadávok od vymáhania pohľadávky trvalo upus‐
til.
Článok 14
Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu
(§ 15 zákona o pohľadávkach štátu)
1. Zmluvou o vymáhaní pohľadávky štátu postupuje správca na Slovenskú konsolidačnú, a. s.
právo na uplatňovanie pohľadávky, právo na zabezpečenie exekučného titulu a právo na
vymáhanie pohľadávky, nie majetkové právo. Slovenská konsolidačná, a.s. je oprávnená
prijať plnenie, ktorým sa plní dlh voči správcovi pohľadávky.
2. Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je
neplatná.
3. Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného
predpisu5 a podľa Občianskeho zákonníka.
Článok 15
Postup pri uzatváraní zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
1. V mene správcu podpisuje zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu rektor, alebo osoba
oprávnená na základe písomného splnomocnenia udeleného rektorom. Zmluvné pod‐
mienky pred uzatvorením zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu dohodne správca
vymáhania pohľadávok.
2. Ak ide o verejnú pohľadávku (§ 16 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu), správca vymáhania
pohľadávok písomne navrhne Slovenskej konsolidačnej, a.s. uzatvorenie zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu do troch mesiacov odo dňa uplynutia jedného roka od dátumu splatnosti
pohľadávky, ak dlžník pohľadávku neuhradil a nedošlo k uzatvoreniu dohody o splátkach,
dohody o odklade plnenia, dohody o započítaní pohľadávky štátu alebo dohody o urovnaní,
vydaniu rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania alebo vydaniu rozhodnutia o
odpustení dlhu.
3. Ak ide o súkromnú pohľadávku (§ 16 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu), správca
vymáhania pohľadávok môže písomne navrhnúť Slovenskej konsolidačnej, a.s. uzatvorenie
zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu do troch mesiacov odo dňa uplynutia dvoch rokov od
dátumu splatnosti súkromnej pohľadávky, ak dlžník pohľadávku neuhradil.
4. Správca vymáhania pohľadávok zabezpečí uzatvorenie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
podľa odseku 3 do 15 dní odo dňa doručenia podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu Slovenskou konsolidačnou, a.s.
5. Ak je pohľadávkou právo štátu na opakujúce sa peňažné plnenie, môže správca vymáhania
pohľadávok požiadať Slovenskú konsolidačnú, a.s. o uzatvorenie zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu naraz na viaceré opakujúce sa peňažné plnenia s rozdielnou splatnosťou,
ak od dátumu splatnosti najstaršieho opakujúceho sa plnenia uplynula jednoročná lehota
alebo dvojročná lehota podľa odseku 3 (§ 16 ods. 4 zákona o pohľadávkach štátu) bez
ohľadu na to, či táto lehota uplynula aj od dátumu splatnosti ostatných opakujúcich sa
plnení.
6. Ak správca vymáhania pohľadávok nezistí dôvody na vydanie rozhodnutia o trvalom
upustení od vymáhania, požiada Slovenskú konsolidačnú, a.s. o uzatvorenie zmluvy o vy‐
máhaní pohľadávky štátu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o

5

Zákon č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
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a) začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania na majetok dlžníka,
alebo vstupe dlžníka do likvidácie, najneskôr však do 15 dní odo dňa začatia tohto
konania alebo
b) smrti dlžníka.
7. Správca evidencie pohľadávok alebo správca vymáhania pohľadávok sledujú pohľadávku
a vzájomne sa informujú o každej skutočnosti uvedenej v odseku 6 písmeno a) a b) bez
zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedia.
8. Ak ide o skutočnosť uvedenú v odseku 6 písmeno a), požiada správca písomne Slovenskú
konsolidačnú, a.s. o uzatvorenie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu do 15 dní odo dňa
začatia takého konania. Správca uzavrie so Slovenskou konsolidačnou, a.s. zmluvu o
vymáhaní pohľadávky štátu do 10 dní odo dňa doručenia podpísaného návrhu zmluvy zo
strany Slovenskej konsolidačnej, a.s. (§ 16 ods. 6 zákona o pohľadávkach štátu).
9. Ak ide o skutočnosť uvedenú v odseku 6 písmeno b) a správca zo všetkých okolností vie
alebo sa oprávnene domnieva, že v lehote ustanovenej osobitným zákonom na prihlásenie
pohľadávky v príslušnom konaní nestihne správca uzatvoriť zmluvu o vymáhaní pohľadávky
štátu, prihlási pohľadávku do príslušného konania sám. Po uzatvorení zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu do príslušného konania vstupuje Slovenská konsolidačná, a.s.
10. Ak zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu nadobudne účinnosť už v priebehu konkurzného
konania, reštrukturalizačného konania, likvidácie, exekučného konania alebo v priebehu
dobrovoľnej dražby, dňom účinnosti zmluvy sa do postavenia správcu dostáva Slovenská
konsolidačná, a.s. (§ 16 ods. 7 zákona o pohľadávkach štátu).
11. Počas účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu nie je správca oprávnený previesť
správu pohľadávky alebo nakladať s pohľadávkou tak, ako je ustanovené v tejto smernici a v
zákone o pohľadávkach štátu (§ 16 ods. 8 zákona o pohľadávkach štátu).
12. Ak je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo ak dlžník vstúpi do
likvidácie, je správca vymáhania pohľadávok povinný požiadať Slovenskú konsolidačnú, a.s.
o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu do 15 dní odo dňa začatia takéhoto
konania a uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu do 10 dní odo dňa doručenia
podpísaného návrhu zmluvy zo strany Slovenskej konsolidačnej, a.s., a to bez ohľadu na
splatnosť pohľadávky podľa dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia (§ 17 ods.
2 zákona o pohľadávkach štátu).

Článok 16
Zánik zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
(§ 18 zákona o pohľadávkach štátu)
1. Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká
a) uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede zo strany správcu alebo zo
strany Slovenskej konsolidačnej, a.s.,
b) pripísaním výnosu z vymoženej pohľadávky na účet správcu,
c) splnením dlhu správcovi alebo
d) doručením záverečnej správy Slovenskej konsolidačnej, a.s. o nevymožení pohľadávky
štátu alebo jej časti.
2. Ak je predmetom zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu viac pohľadávok, zmluva o
vymáhaní pohľadávky štátu zaniká
a) podľa odseku 1 písmeno b) len v časti pripísania výnosu z vymoženej pohľadávky na
účet správcu,
b) podľa odseku 1 písmeno c) len v časti splnenia dlhu správcovi.
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3. Ak dôjde k zániku zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu podľa odseku 1 alebo 2 správca
vykoná všetky úkony spojené so zánikom pohľadávky v zmysle tejto smernice a zákona o
pohľadávkach štátu. Správca evidencie pohľadávok v prípade zániku zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu podľa odseku 1 alebo 2 túto pohľadávku odpíše z účtovnej evidencie.

Článok 17
Výpoveď zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
1. Správca môže vypovedať zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu, len ak sa jedná o vymáhanie
súkromnej pohľadávky (§18 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu).
2. Slovenská konsolidačná, a.s. môže vypovedať zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu, ak
nebolo vymáhanie úspešné úplne alebo čiastočne.
3. Výpoveďou Slovenskej konsolidačnej a. s. je doručenie záverečnej správy o nevymožení
pohľadávky štátu alebo jej časti.
4. Správca po doručení záverečnej správy podľa odseku 3 trvale upustí od vymáhania. Súhlas
ministerstva financií sa nevyžaduje, ak zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu nevznikne
spor podľa §19 zákona o pohľadávkach štátu.

Článok 18
Postúpenie pohľadávok
1. Pri postúpení pohľadávky postupuje správca podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o
postúpení pohľadávky, pokiaľ táto smernica neustanovuje inak.
2. Správca postúpi Slovenskej konsolidačnej, a.s. do 31. decembra 2016 za odplatu a v
písomnej forme (§ 22 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu) splatné pohľadávky, ktoré vznikli
do 31. decembra 2013.
3. Uplynutím 31. decembra 2016 nie je dotknutá povinnosť správcu postúpiť pohľadávky
podľa odseku 2.
4. Správca evidencie pohľadávok odstúpi do 31. októbra 2016 správcovi vymáhania
pohľadávok všetky potrebné dokumenty v súvislosti so splatnými pohľadávkami, ktoré
vznikli do 31. decembra 2013.
5. Postúpenie pohľadávky sa uskutočňuje na základe žiadosti o uzavretie zmluvy o postúpení
pohľadávok štátu a zmluvy o postúpení pohľadávok štátu, pričom právo nakladať s
postúpenou pohľadávkou prechádza na Slovenskú konsolidačnú, a.s. dňom účinnosti
zmluvy o postúpení pohľadávok štátu (§ 22 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu).
6. Správca odovzdá Slovenskej konsolidačnej, a.s. všetky doklady a poskytne jej všetky
potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky.
7. Správca vymáhania pohľadávok informuje správcu evidencie pohľadávok o dni účinnosti
zmluvy o postúpení pohľadávok štátu doručením fotokópie tejto zmluvy. Ku dňu účinnosti
zmluvy o postúpení pohľadávok štátu správca evidencie pohľadávok odpíše pohľadávku z
účtovnej evidencie.
8. Postúpenie pohľadávky oznamuje dlžníkovi Slovenská konsolidačná, a.s. (§ 22 ods. 2 zákona
o pohľadávkach štátu).
9. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
10. Do uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok štátu je správca evidencie pohľadávok a
správca vymáhania pohľadávok oprávnený previesť správu pohľadávky alebo nakladať s
pohľadávkou podľa zákona o pohľadávkach štátu a podľa článkov 5 až 13.
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11. Pohľadávku nemožno postúpiť, ak
a) pohľadávku vymáha vymáhajúci orgán ustanovený osobitnými predpismi, ktorým je
najmä správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie, ak sa vymáha
správny poplatok alebo doplatok, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak sa vy‐
máha správny poplatok alebo doplatok, ktorý vznikol v dôsledku úkonu alebo konania
okresného úradu, Justičná pokladnica, ak sa vymáha súdna pohľadávka, orgán vykoná‐
vajúci kontrolu, auditujúci orgán alebo orgán dozoru štátu, ak sa vymáha odvod, penále
alebo pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami,
Úrad vládneho auditu alebo iný subjekt, ktorý je podľa osobitného právneho predpisu
oprávnený pohľadávku vykonávať, ak sa vymáha odvod, penále alebo pokuta za
porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou
príspevkovou organizáciou alebo pokuta za porušenie finančnej disciplíny inou
právnickou osobou alebo fyzickou osobou pri nakladaní s prostriedkami štátneho roz‐
počtu a s prostriedkami Európskej únie, a platobná agentúra, ak sa vymáha odvod,
penále alebo pokuta za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s pro‐
striedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoloč‐
ných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou agen‐
túrou,
b) ide o pohľadávku, ktorú dlžník plní na základe súdom potvrdeného reštrukturalizačného
plánu,
c) správca vymáhania pohľadávok od vymáhania pohľadávky trvale upustil,
d) ide o pohľadávku, ku ktorej je uzavretá dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade
plnenia,
e) ide o pohľadávku z trvajúceho zmluvného vzťahu,
f) je dlžníkom Slovenská konsolidačná, a.s. (§ 22 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu).
12. Správca postúpi pohľadávku aj po uplynutí 31. decembra 2016, ak zanikne dôvod podľa
odseku 12 písm. b), d) alebo e).
13. Správca nemusí postúpiť pohľadávku
a) uplatnenú v súdnom konaní,
b) vymáhanú v rámci exekučného konania alebo uplatnenú v rámci dobrovoľnej dražby,
c) vymáhanú výkonom rozhodnutia podľa správneho poriadku (§ 14 ods. 4 zákona o po‐
hľadávkach štátu).
14. Ak po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo
rozhodnutie, na základe ktorého pohľadávka vznikla, zrušené, alebo po nadobudnutí prá‐
voplatnosti rozhodnutia ústavného súdu, ktorým nebolo zrušené rozhodnutie príslušného
súdu, správca pohľadávku nepostúpi, môže sa pohľadávka uplatňovať a vymáhať podľa §14
až 18 zákona o pohľadávkach štátu (§14 ods. 4 zákona o pohľadávkach štátu).

Článok 19
Zverejňovanie osobných údajov
Správca je oprávnený na účely nakladania s pohľadávkami spracúvať osobné údaje fyzických
osôb, ktorých práva a povinnosti sú dotknuté zákonom o pohľadávkach štátu a zverejňovať ich
pre účely evidencie v centrálnom registri v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Rozsah spracúvaných osobných údajov fyzickej osoby stanovuje zákon o pohľadávkach štátu
( § 2 1 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu).
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Článok 20
Účinnosť

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2016.

V Bratislave, dňa 1.10.2016

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.
rektor
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Príloha č. 1
DOHODA O SPLÁTKACH
uzavretá v zmysle § 7 zákona č. 374/204 Z.z. o pohľadávkach štátu a § 269 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Strany dohody
Veriteľ:
Sídlo:
Zastúpené:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor

ďalej ako „Veriteľ"
a
Dlžník:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu............., oddiel : Sro, vložka
ďalej ako „Dlžník"

Článok 2
Úvodné ustanovenia
1. Veriteľ a Dlžník uzavreli dňa DD.MM.RRRR Zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorou Veriteľ
ako prenajímateľ prenajal Dlžníkovi ako nájomcovi .........................................., ku ktorým Veriteľ
ako správca vykonáva správu majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o majetku štátu.
2. V zmysle ustanovení Zmluvy podľa bodu 2.1 tohto článku sa Dlžník ako nájomca zaviazal uhrádzať
Veriteľovi ako prenajímateľovi nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním prenajatých
nebytových priestorov.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že Dlžník neuhradil Veriteľovi z titulu zmluvy podľa bodu 2.1 tohto
článku faktúry č. ............................ v celkovej výške X XXX,‐ €, vznikla Veriteľovi voči Dlžníkovi
pohľadávka vo výške X XXX,‐ €.
4. Vzhľadom na to, že :
 Dlžník žiadosťou zo dňa DD.MM.RRRR doručenou veriteľovi dňa DD.MM.RRRR písomne
písomne požiadal Veriteľa o uzavretie dohody o splátkach,
 Dlžník nemôže svoj dlh podľa bodu 2.3 tohto článku voči Veriteľovi riadne a včas plniť,
 Dlžník sa zaväzuje svoj dlh podľa bodu 2.3 tohto článku písomne uznať vo forme notárskej
zápisnice čo do dôvodu aj výšky do 15 dní od uzavretia tejto Dohody o odklade plnenia,
 Dlžník z dôvodu zhoršenia ekonomických a sociálnych pomerov nemôže svoj dlh podľa
bodu 2.3 tohto článku zaplatiť celý naraz,
 Dlžník sa v tejto dohode o splátkach zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú
splátku riadne a včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické a sociálne pomery,

boli splnené ustanovením § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu vyžadované
podmienky pre uzavretie tejto Dohody o splátkach.
Článok 3
Predmet dohody
1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto Dohode o splátkach je Dlžník
povinný splniť svoj záväzok voči Veriteľovi podľa článku 2., bod 3 tejto Dohody o splátkach
nasledovne:
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Variabilný symbol

Úhrada Číslo účtu

1.splátka
2.splátka
3.splátka
4.splátka
5.splátka
6.splátka
7.splátka
8.splátka
9.splátka
10.splátka
11.splátka
12.splátka
13.splátka
14.splátka
15.splátka
16.splátka
17.splátka
18.splátka
19.splátka
20.splátka
21.splátka
22.splátka
23.splátka
24.splátka

XXX,‐ €

DD.MM.RRRR

Spolu
2. Veriteľ a Dlžník sa súčasne dohodli, že ak Dlžník neuhradí niektorú zo splátok podľa bodu 1 tohto
článku riadne a včas, t.j. v plnej výške a v stanovenom termíne, stane sa celý dlh Dlžníka splatným
naraz.
3. Dlžník je oprávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je stanovené v bode
1 tohto článku.
Článok 4.
Záverečné ustanovenia
4. Táto Dohoda o splátkach nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami Dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Veriteľom v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
5. Strany tejto Dohody o splátkach výslovne súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
6. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody o splátkach stane neplatným v dôsledku
jeho rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobuje to neplatnosť
celej Dohody o splátkach. Veriteľ a Dlžník sa pre takýto prípad zaväzujú bezodkladne po
vzájomnej dohode neplatné ustanovenie Dohody o splátkach nahradiť ustanovením novým tak,
aby zostal zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení tejto Dohody o splátkach.
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7. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami tejto Dohody o splátkach z tejto Dohody o splátkach,
vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad alebo ukončenie, sú Veriteľ a Dlžník povinní riešiť
najmä vzájomným jednaniami, zmiermi a dohodami. Pre prípad, že strany tejto Dohody o
splátkach pri riešení sporov vzniknutých v súvislosti s plnením záväzkov nedospejú vzájomným
jednaním k zmieru alebo dohode, dohodli sa Dlžník a Veriteľ, že na riešenie týchto sporov je
príslušný výhradne miestne a vecne príslušný všeobecný súd SR.
8. Táto Dohoda o splátkach sa riadi Obchodným zákonníkom, zákonom o pohľadávkach štátu a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
9. Táto Dohoda o splátkach je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch, pričom po jej podpise
Dlžník dostane 1 (slovom jeden) rovnopisy a Veriteľ si ponechá 3 (slovom tri) rovnopisy.
10. Veriteľ a Dlžník vyhlasujú, že si text Dohody o splátkach dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a ako dobrovoľný a vážny, zrozumiteľný a určitý prejav
vôle ju na znak súhlasu podpísali prostredníctvom osôb, ktoré sú na jej podpis oprávnené.

V Bratislave dňa : DD.MM.RRRR
Veriteľ

V ................ dňa : DD.MM.RRRR

Dlžník XYZ
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Príloha č. 2
DOHODA O ODKLADE PLNENIA
uzavretá v zmysle § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a § 269 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

VZOR

Článok 1.
Strany dohody
Veriteľ:
Sídlo:
Zastúpené:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor

ďalej ako „Veriteľ"
a
Dlžník:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu............., oddiel : Sro, vložka
ďalej ako „Dlžník"
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Článok 2
Úvodné ustanovenia
1. Veriteľ a Dlžník uzavreli dňa DD.MM.RRRR Zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorou Veriteľ
ako prenajímateľ prenajal Dlžníkovi ako nájomcovi .................................., ku ktorým Veriteľ ako
správca vykonáva správu majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o majetku štátu.
2. V zmysle ustanovení Zmluvy podľa bodu 2.1 tohto článku sa Dlžník ako nájomca zaviazal uhrádzať
Veriteľovi ako prenajímateľovi nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním prenajatých
nebytových priestorov.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že Dlžník neuhradil Veriteľovi z titulu zmluvy podľa bodu 2.1 tohto
článku faktúry č. ................... v celkovej výške X XXX,‐ €, vznikla Veriteľovi voči Dlžníkovi
pohľadávka vo výške X XXX,‐ €.
4. Vzhľadom na to, že :
 Dlžník žiadosťou zo dňa DD.MM.RRRR doručenou veriteľovi dňa DD.MM.RRRR písomne
požiadal Veriteľa o uzavretie dohody o odklade plnenia,
 Dlžník nemôže svoj dlh podľa bodu 3 tohto článku voči Veriteľovi riadne a včas plniť,
 Dlžník sa zaväzuje svoj dlh podľa bodu 3 tohto článku písomne uznať vo forme notárskej
zápisnice čo do dôvodu aj výšky do 15 dní od uzavretia tejto Dohody o odklade plnenia,
 D lžník z dôvodu zhoršenia ekonomických a sociálnych pomerov nemôže svoj dlh podľa bodu
3 tohto článku zaplatiť celý naraz,
 Dlžník sa v tejto dohode o odklade plnenia zaväzuje zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí
niektorú splátku riadne a včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické a sociálne pomery,
boli splnené ustanovením § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu vyžadované
podmienky pre uzavretie tejto Dohody o odklade plnenia.

Článok 3.
Predmet dohody
1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto Dohode o odklade plnenia je
Dlžník oprávnený odložiť plnenie svojho záväzku voči Veriteľovi podľa článku 2., 3 tejto Dohody o
odklade plnenia o 12 mesiacov od dátumu splatnosti pohľadávky štátu, t.j. do dňa DD.MM.RRRR
a je povinný splniť svoj záväzok voči Veriteľovi podľa článku 2., bod 3 tejto Dohody o odklade
plnenia nasledovne :
Variabilný symbol
1.splátka
2.splátka
3.splátka
4.splátka
5.splátka
6.splátka
SPOLU

DD.MM.RRRR

Úhrada
XXX,‐ €

Číslo účtu

XXXXX,‐ €

2. Veriteľ a Dlžník sa súčasne dohodli, že ak Dlžník neuhradí niektorú zo splátok podľa bodu 1 tohto
článku riadne a včas, t.j. v plnej výške a v stanovenom termíne, stane sa celý dlh Dlžníka splatným
naraz.
3. Dlžník je oprávnený splatiť svoj dlh voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je stanovené v bode
1 tohto článku.
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Článok 4.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda o odklade plnenia nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami Dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Veriteľom v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
2. Strany tejto Dohody o odklade plnenia výslovne súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody o odklade plnenia stane neplatným v
dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobuje to
neplatnosť celej Dohody o odklade plnenia. Veriteľ a Dlžník sa pre takýto prípad zaväzujú
bezodkladne po vzájomnej dohode neplatné ustanovenie Dohody o odklade plnenia nahradiť
ustanovením novým tak, aby zostal zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení tejto Dohody
o odklade plnenia.
4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami tejto Dohody o odklade plnenia z tejto Dohody
O odklade plnenia, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad alebo ukončenie, sú Veriteľ a
Dlžník povinní riešiť najmä vzájomným jednaniami, zmiermi a dohodami. Pre prípad, že strany
tejto Dohody o odklade plnenia pri riešení sporov vzniknutých v súvislosti s plnením záväzkov
nedospejú vzájomným jednaním k zmieru alebo dohode, dohodli sa Dlžník alebo Veriteľ, že na
riešenie týchto sporov je príslušný výhradne miestne a vecne príslušný všeobecný súd SR.
5. Táto Dohoda o odklade plnenia sa riadi Obchodným zákonníkom, zákonom o pohľadávkach štátu
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6. Táto Dohoda o odklade plnenia je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch, pričom po jej
podpise Dlžník dostane 1 (slovom jeden) rovnopisy a Veriteľ si ponechá 3 (slovom tri) rovnopisy.
7. Veriteľ a Dlžník vyhlasujú, že si text Dohody o odklade plnenia dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a ako dobrovoľný a vážny, zrozumiteľný a určitý
prejav vôle ju na znak súhlasu podpísali prostredníctvom osôb, ktoré sú na jej podpis oprávnené.

V Bratislave dňa : DD.MM.RRRR
Veriteľ

V ................ dňa : DD.MM.RRRR

Dlžník XYZ
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Príloha č. 3
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok (ďalej len „Dohoda")
uzatvorená podľa § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a v zmysle § 580 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
VZOR
Článok 1.
Strany dohody
Veriteľ:
Sídlo:
Zastúpené:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor

ďalej ako „SZU" alebo „Strana dohody"
a
Dlžník:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu............., oddiel : Sro, vložka
ďalej ako „XYZ" alebo „Strana dohody"
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Článok 2.
Pohľadávky spôsobilé na započítanie
1. Strany Dohody majú voči sebe pohľadávky po dátume splatnosti, ktoré sú spôsobilé na
započítanie.
2. Po preverení dokladov a pokladov preukazujúcich existenciu vzájomných pohľadávok strany
Dohody konštatujú, že pohľadávky uvedené v tejto Dohode sú vecne a číselne správne a že ich
obe strany Dohody uznávajú čo do rozsahu a výšky.
3. Pohľadávka XY vznikla z právneho titulu
a predstavuje čiastku vo výške
4. Pohľadávka Slovenskej republiky v správe SZU voči XYZ vznikla z právneho titulu
a predstavuje
sumu vo výške
5. Pohľadávky SZU a XYZ sú splatné, nie sú premlčaná a jedná sa o vzájomné pohľadávky strán tejto
Dohody. Pohľadávka Slovenskej republiky je v správe toho istého správcu, ktorému prináleží dlh
uhradiť.
6. Na započítanie pohľadávok bol udelený písomný súhlas Ministerstva financií Slovenskej
republiky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.

Článok 3.
Zánik pohľadávok započítaním
1. Strany Dohody sa na základe súhlasného prejavu vôle v súlade so zákonom o pohľadávkach štátu
a ustanoveniami Občianskeho zákonníka dohodli, že za účelom eliminácie dvojakého splnenia
vzájomných pohľadávok a za účelom zjednodušenia a zefektívnenia vzájomného vysporiadania
majetkových vzťahov medzi stranami Dohody existujúcich v zmysle článku 2 ods.1 a článku 2 ods.
2 tejto Dohody, a to tak, že sa najprv započítajú zročné pohľadávky. Pohľadávky strán Dohody
zanikajú v plnom rozsahu vo výške, v akej sa kryje pohľadávka SZU a pohľadávka XYZ. Zvyšok
pohľadávky bude vysporiadaný
Článok 3.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda o započítaní nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií
Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Strany tejto Dohody o započítaní výslovne súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
3. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody o započítaní stane neplatným v dôsledku
jeho rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobuje to neplatnosť
celej Dohody o započítaní. Strany dohody sa pre takýto prípad zaväzujú bezodkladne po
vzájomnej dohode neplatné ustanovenie Dohody o započítaní nahradiť ustanovením novým
tak, aby zostal zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení tejto Dohody o započítaní.
4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami tejto Dohody o započítaní z tejto Dohody o
započítaní, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad alebo ukončenie, sú Strany dohody
povinné riešiť najmä vzájomným jednaniami, zmiermi a dohodami. Pre prípad, že strany tejto
Dohody o započítaní pri riešení sporov vzniknutých v súvislosti s plnením záväzkov nedospejú
vzájomným jednaním k zmieru alebo dohode, dohodli sa Strany dohody, že na riešenie týchto
sporov je príslušný výhradne miestne a vecne príslušný všeobecný súd SR.
5. Táto Dohoda o započítaní sa riadi Občianskym, zákonom o pohľadávkach štátu a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6. Táto Dohoda o započítaní je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch, pričom po jej podpise
XZY dostane 1 (slovom jeden) rovnopisy a SZU si ponechá 3 (slovom tri) rovnopisy.
7. Strany dohody vyhlasujú, že si text Dohody o započítaní dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a ako dobrovoľný a vážny, zrozumiteľný a určitý prejav
vôle ju na znak súhlasu podpísali prostredníctvom osôb, ktoré sú na jej podpis oprávnené.
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8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody o započítaní je písomný súhlas Ministerstva financií
Slovenskej republiky udelený v zmysle §8 zákona o pohľadávkach štátu dňa ................................

V Bratislave, dňa: DD.MM.RRRR
SZU

V ..................................., dňa: DD.MM.RRRR
XYZ
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Príloha č. 4
Dohoda o urovnaní
uzatvorená podľa § 11 zákona o pohľadávkach štátu a v zmysle § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
VZOR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo:
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Zastúpené:
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
ďalej ako „SZU" alebo „Strana dohody"
a

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu............., oddiel : Sro, vložka 12345/Q
ďalej ako „XYZ" alebo „Strana dohody"
v tomto znení:
Táto Dohoda sa uzatvára za účelom mimosúdneho vyrovnania všetkých vzájomných sporných
a/alebo pochybných pohľadávok vzniknutých medzi stranami Dohody. Táto dohoda je formou
generálneho urovnania, nahrádza všetky vzájomné sporné a/alebo pochybné práva a povinnosti
týkajúce sa pohľadávok novými právami a povinnosťami, ktoré stranám Dohody na základe tohto
urovnania vzniknú.
Medzi stranami Dohody sú sporné vzájomné práva a povinnosti súvisiace s pohľadávkami, ktoré
vznikli z právneho titulu ........................
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Článok 2.
Skutkový stav
1. Medzi stranami Dohody sú sporné a/alebo pochybné nasledovné skutočnosti:
Článok 3.
Predmet Dohody
1. Predmetom tejto Dohody je urovnanie práv a povinností medzi stranami Dohody týkajúce sa
pohľadávok, ktoré sú medzi stranami sporné a/alebo pochybné tak, ako vyplýva z článku 2
tejto Dohody.
2. Strany Dohody vyhlasujú, že ju uzatvárajú v dobrej viere tak, aby na základe tejto Dohody došlo k
odstráneniu všetkého, čo by mohlo viesť k vzniku budúcich sporov ohľadom vzájomných práv a
povinností týkajúcich sa pohľadávok.

Článok 4.
Urovnanie
1. Podpísaním tejto Dohody stranami Dohody sa všetky sporné práva a povinnosti ku dňu uzavretia
tejto Dohody urovnajú nasledovne:
2. Strany Dohody týmto vyhlasujú, že uzavretím tejto Dohody považujú všetky svoje sporné a/alebo
pochybné práva a povinnosti v celom rozsahu za vysporiadané.

Článok 5.
Zánik Dohody
1. Táto dohoda zaniká:
a) splnením práv a povinností upravených touto Dohodou v súvislosti s vysporiadaním
vzájomných vzťahov strán Dohody medzi nimi sporných a/alebo pochybných;
b) odstúpením od tejto Dohody.
2. Obe strany Dohody sú oprávnené od tejto dohody odstúpiť v prípade, ak je druhá strana tejto
Dohody v omeškaní s plnením povinností vyplývajúcich jej z tejto Dohody a táto strana túto
povinnosť nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá.
3. Táto Dohoda zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia druhej strane Dohody.
Článok 6.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda o urovnaní nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami Dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR.
2. Strany tejto Dohody o urovnaní výslovne súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
3. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody o urovnaní stane neplatným v dôsledku
jeho rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobuje to neplatnosť
celej Dohody o urovnaní. Strany dohody sa pre takýto prípad zaväzujú bezodkladne po vzájomnej
dohode neplatné ustanovenie Dohody o urovnaní nahradiť ustanovením novým tak, aby zostal
zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení tejto Dohody o urovnaní.
4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami tejto Dohody o urovnaní z tejto Dohody o urovnaní,
vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad alebo ukončenie, sú Strany dohody povinné riešiť
najmä vzájomným jednaniami, zmiermi a dohodami. Pre prípad, že strany tejto Dohody o
urovnaní pri riešení sporov vzniknutých v súvislosti s plnením záväzkov nedospejú vzájomným
jednaním k zmieru alebo dohode, dohodli sa Strany dohody, že na riešenie týchto sporov je
príslušný výhradne miestne a vecne príslušný všeobecný súd SR.
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5. Táto Dohoda o urovnaní sa riadi Občianskym, zákonom o pohľadávkach štátu a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6. Táto Dohoda o urovnaní je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch, pričom po jej podpise
XYZ dostane 1 (slovom jeden) rovnopisy a SZU si ponechá 3 (slovom tri) rovnopisy.
7. Strany dohody vyhlasujú, že si text Dohody o urovnaní dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a ako dobrovoľný a vážny, zrozumiteľný a určitý prejav
vôle ju na znak súhlasu podpísali prostredníctvom osôb, ktoré sú na jej podpis oprávnené.

V Bratislave, dňa: DD.MM.RRRR
SZU

V ..........................., dňa: DD.MM.RRRR
XYZ
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Príloha č. 5
VZOR
Dlžník:
Sídlo:
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbova 12, 833 03 Bratislava
V zmysle § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“), Slovenská zdravotnícka univerzita v
Bratislave ako správca pohľadávky štátu rozhodol:
o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu
Stručné odôvodnenie:
Právny dôvod vzniku pohľadávky
Výška pohľadávky + príslušenstva:(uviesť vo výške, v akej je vedená v účtovníctve SZU)
(‐Uviesť napr. názov, číslo, dátum uzavretia zmluvy, alebo písomnej objednávky, alebo faktúry,
dátum splatnosti)
‐Pri pohľadávkach ktoré vznikli na základe rozhodnutia vydaného v správnom konaní uviesť číslo,
dátum jeho vydania, právoplatnosť)
(Popísať postup uplatnenia a vymáhania pohľadávky štátu t.j. napr.:
‐návrhy na vydanie platobného rozkazu/presne citovať dátum podania, na ktorý súd a pod, ‐
označenie právoplatného platobného rozkazu alebo rozsudku súdu,
‐žiadosť na exekútorský úrad o vykonanie exekúcie, exekučný príkaz, uznesenie exekútorského úradu
o zastavení exekúcie
‐prihlásenie pohľadávky organizácie voči dlžníkovi v konkurznom konaní, rozvrhové uznesenie súdu o
uspokojení pohľadávok, uznesenie súdu o zastavení konania pre nemajetnosť dlžníka)
V závere odôvodnenia uviesť napr.:

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností/ Nakoľko.. je zrejmé, že napr. pohľadávka je premlčaná /
je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky štátu by bolo neúspešné / je zrejmé, že ďalšie vymáhanie
pohľadávky štátu by bolo nehospodárne, keďže k premlčaniu pohľadávky došlo v dôsledku .............. /
vzhľadom na skutočnosť, že dlžník bol vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu ............... /
vzhľadom na skutočnosť, že náklady na vymáhanie pohľadávky štátu sú neprimerane vysoké k jej
výške.
Poučenie:
Na toto rozhodnutie v zmysle § 9 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. Toto rozhodnutie
nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Pohľadávka zaniká uplynutím jedného roka odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dlžník sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu
neupovedomuje.
V Bratislave dňa : DD.MM.RRRR

Uviesť meno, priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie + podpis + pečiatku

Príloha č. 6
VZOR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbova 12, 833 03 Bratislava
V súlade s § 10 zákona NR SR č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu") Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako
správca pohľadávky štátu rozhodol vydáva
ROZHODNUTIE o úplnom / čiastočnom odpustení dlhu
Dlžník:
Trvalé bydlisko :
Rodné číslo :
Výška pohľadávky: ..................... (uviesť vo výške, v akej je vedená v účtovníctve SZU)
(ďalej len „dlžník")
(výška istiny a príslušenstva k pohľadávke musí plne zodpovedať účtovným záznamom v účtovníctve
SZU)
SZU týmto ako správca pohľadávky štátu podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu
týmto v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu na
základe písomnej žiadosti dlžníka zo dňa DD.MM.RRRR úplne / čiastočne vo výške ...................... EUR
odpúšťa dlh z vyššie uvedenej pohľadávky štátu z dôvodu, že dlžníkom je fyzická osoba, odpustenie dlhu
odôvodňujú nepriaznivé sociálne pomery dlžníka, vznik pohľadávky nesúvisí so spáchaním úmyselného
trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne odsúdený, správca neeviduje voči dlžníkovi inú
pohľadávku štátu a vznik pohľadávky štátu nesúvisí s podnikateľskou činnosťou dlžníka.
Právny dôvod vzniku pohľadávky
(‐Uviesť napr. názov, číslo, dátum uzavretia zmluvy, alebo písomnej objednávky, faktúry, splatnosť
faktúry
‐Pri pohľadávkach ktoré vznikli na základe rozhodnutia vydaného v správnom konaní uviesť číslo, dátum
jeho vydania, právoplatnosť)
Odôvodnenie
(Popísať postup uplatnenia a vymáhania pohľadávky štátu a uviesť dôvody podľa ustanovenia § 10 ods.
1 písm. a) až e) zákona o pohľadávkach štátu, t.j. :
‐uviesť dátum písomných výziev dlžníkovi,
‐návrhy na vydanie platobného rozkazu/presne citovať dátum podania, na ktorý súd a pod, ‐ označenie
právoplatného platobného rozkazu alebo rozsudku súdu,
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‐žiadosť na exekútorský úrad o vykonanie exekúcie, exekučný príkaz, uznesenie exekútorského úradu o
zastavení exekúcie,
‐prihlásenie pohľadávky organizácie voči dlžníkovi v konkurznom konaní, rozvrhové uznesenie súdu o
uspokojení pohľadávok, uznesenie súdu o zastavení konania pre nemajetnosť dlžníka),
‐ uviesť písomnú žiadosť dlžníka o odpustenie dlhu,
‐ identifikovať dlžníka ako fyzickú osobu nepodnikateľa,
‐ uviesť konkrétne nepriaznivé sociálne pomery dlžníka,
‐uviesť, že pohľadávka nesúvisí so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník
právoplatne odsúdený,
‐ uviesť skutočnosť, že SZU ako správca neeviduje voči dlžníkovi žiadnu ďalšiu pohľadávku štátu, ‐uviesť
skutočnosť, že vznik pohľadávky štátu nesúvisí s podnikateľskou činnosťou dlžníka.
V závere odôvodnenia uviesť napr.:

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, SZU ako správca pohľadávky štátu eviduje voči
dlžníkovi pohľadávky neprevyšujúcu 1 000,‐ EUR. Dlžník písomne listom zo dňa DD.MM.RRRR požiadal
SZU ako správcu pohľadávky štátu o úplné alebo čiastočné odpustenie dlhu vo výške .................. ,‐EUR.
Dlžník je fyzická osoba, odpustenie dlhu odôvodňujú nepriaznivé sociálne pomery dlžníka, vznik
pohľadávky nesúvisí so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne
odsúdený, správca neeviduje voči dlžníkovi inú pohľadávku štátu a vznik pohľadávky štátu nesúvisí s
podnikateľskou činnosťou dlžníka.
Poučenie:
Podľa § 10 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu na vydanie rozhodnutia o odpustení dlhu sa nevzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní. Rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom. Dlžník sa o
trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu neupovedomuje.

V Bratislave dňa : DD.MM.RRRR

Uviesť meno, priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie + podpis + pečiatku
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