DOHODA
O SPLÁTKACH POHĽADÁVKY ŠTÁTU

uzatvorená podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
č. 1/SK/2020

I.
Strany dohody
Správca:
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36, 811 06 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Marta Danielová, predsedníčka
IČO: 30844151
DIČ: 2020815522
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK09 8180 0000 0070 0008 8921

Dlžník:
PHONOTEX, spol. s. r.o.
Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Peter Borovička, konateľ
Mgr. Robert Turanský, konateľ
IČO: 35 686 600
DIČ: 2020348077
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2502 3148
uzatvárajú
túto dohodu o splátkach pohľadávky štátu:
II.
1) Pohľadávka štátu vo výške 10 000 EUR (slovom desaťtisíc EUR) vznikla uložením sankcie –
pokuty za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii, konštatovanej rozhodnutím č. RP/24/2016 zo dňa 24. 5. 2016, vydanom v správnom
konaní č. 1325/SKO/2015.
2) Rozhodnutie č. RP/24/2016 bolo potvrdené rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. 6S/5/201968 zo dňa 7. 11. 2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 3. 1. 2020. Rozhodnutie č. RP/24/2016 tak
nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 1. 2020 a vykonateľnosť dňa 3. 2. 2020.

III.
1) Dlžník písomne požiadal o uzatvorenie dohody o splátkach. Dlžník svoj dlh vo výške 10 000 EUR
(slovom desaťtisíc EUR) potvrdil a uznal čo do dôvodu a výšky.
2) Strany dohody sa na základe písomnej žiadosti dlžníka o splátkový kalendár a z dôvodu zachovania
chodu a existencie spoločnosti dlžníka dohodli, že tento uhradí v priebehu 10 mesiacov pohľadávku
štátu v mesačných splátkach s nasledovnou splatnosťou:
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1. splátka do 25. 1. 2020 vo výške 1000 EUR
2. splátka do 25. 2. 2020 vo výške 1000 EUR
3. splátka do 25. 3. 2020 vo výške 1000 EUR
4. splátka do 25. 4. 2020 vo výške 1000 EUR
5. splátka do 25. 5. 2020 vo výške 1000 EUR
6. splátka do 25. 6. 2020 vo výške 1000 EUR
7. splátka do 25. 7. 2020 vo výške 1000 EUR
8. splátka do 25. 8. 2020 vo výške 1000 EUR
9. splátka do 25. 9. 2020 vo výške 1000 EUR
10. splátka do 25. 10. 2020 vo výške 1000 EUR
na číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, bankové spojenie Štátna pokladnica (SWIFT
kód SPSRSKBA), variabilný symbol 02416. Za deň úhrady sa považuje pripísanie splátky
v dohodnutej výške na účet správcu.
IV.
Dlžník sa zaväzuje, že ak niektorú z dohodnutých splátok neuhradí riadne a včas, zaplatí správcovi
celý dlh naraz. Celý dlh je splatný do 15 dní od dňa splatnosti neuhradenej splátky. Dlžník sa zároveň
zaväzuje, že ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery, ktoré boli dôvodom na uzavretie dohody
o splátkach pohľadávky štátu, zaplatí správcovi štátu celý dlh naraz.
V.
Strany dohody sa dohodli, že ak pominú dôvody uzatvorenia dohody o splátkach pohľadávky štátu
pred dňom skončenia celkovej doby splatnosti pohľadávky štátu, dôjde k zrušeniu dohody o splátkach
pohľadávky štátu odo dňa, keď sa o tom správca pohľadávky štátu dozvie. Dlžník sa zároveň zaväzuje
zaplatiť celý dlh naraz v lehote do 15 dní po doručení výzvy, ktorou správca vyzve dlžníka
na zaplatenie celého dlhu.
VI.
1) Strany dohody si túto dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim
porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni,
pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.
2) Dohoda o splátkach pohľadávky štátu sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dva
rovnopisy dohody o splátkach pohľadávky štátu zostávajú v spise o pohľadávke štátu a tretí rovnopis
dohody o splátkach pohľadávky štátu obdrží dlžník.
3) Dohoda o splátkach pohľadávky štátu nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Dlžník berie na vedomosť povinnosť správcu pohľadávky štátu zverejniť Dohodu o splátkach
pohľadávky štátu a zároveň udeľuje súhlas na jej zverejnenie.
V Bratislave, dňa 17. 1. 2020

V Bratislave, dňa

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

PHONOTEX, spol. s r.o.
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