Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
uzavretá v zmysle ust. § 558 Občianskeho zákonníka
medzi
Článok I.
Zmluvné strany

Veriteľom:

Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481

Zastúpeným:

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

a

Dlžníkom:

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
Tupolevova 20
851 01 Bratislava

Zastúpeným:

ART PEGAS, o.z.
zriaďovateľ SZUŠ
Chrobákova 10
841 02 Bratislava
IČO: 30801630

Článok II.
Úvodné ustanovenia

Keďže:
V roku 2013 boli Súkromnej základnej umeleckej škole ART PEGAS, Tupelova 20,
851 01 Bratislava poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v celkovej výške 210.340,00 Eur, v roku 2014
v celkovej výške 303.936,00 Eur a v roku 2015 v celkovej výške 296.338,00 Eur.

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 1/2015 zo dňa 23.01.2015 v súlade s plánom
kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2015 schválený uznesením MsZ hlavného
mesta SR Bratislavy č. 1792/2014 zo dňa 23.10.2014, vykonali zamestnanci útvaru mestského
kontrolóra a zamestnanci oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy v čase od 17.12.2015 do 09.05.2016 s prerušením kontrolu tvorby,
prerozdeľovania, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné transfery na
výchovu a vzdelávanie v Súkromnej základnej umeleckej škole ART PEGAS ( SZUŠ ),
Tupolevova 20, Bratislava. Kontrolované bolo obdobie od 01.01.2015 do ukončenia kontroly.
Predmetnou kontrolou bolo okrem iného zistené porušenie finančnej disciplíny podľa §
31 ods. 1. písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe výsledkov kontroly útvaru mestského kontrolóra boli prijaté opatrenia
k zisteným nedostatkom. V správe opatrení, v bode č. 8) bolo uložené opatrenie na vrátenie
neoprávnene použitých finančných prostriedkov v celkovej výške 97.342,71 Eur.
Dlžník má záujem splatiť svoje splatné záväzky v 33 splátkach.
Strany sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody za nasledujúcich podmienok:

Článok III.
Predmet Dohody
Strany pristupujú k uzatvoreniu tejto Dohody za účelom stanovenia podmienok
splácania splatnej pohľadávky veriteľa, ktorú veriteľ eviduje voči dlžníkovi ku dňu podpisu
tejto Dohody.
Dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 97.342,71 Eur, bližšie špecifikovanú v čl. II tejto
Dohody, uznáva čo do základu i čo do výške a zaväzuje sa ju zaplatiť nasledujúcich mesačných
splátkach, splatných do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:
-

32 krát splátka vo výške 3.000,00 Eur,
1 krát splátka vo výške 1.342,71 Eur

Splátky bude dlžník uhrádzať na účet veriteľa vedený v Československej obchodnej
banke, a. s. :

IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813, SWIFT: CEKOSKBX, VS:45362

Veriteľ súhlasí so splatením dlhu v splátkach. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že prvú
splátku dlhu zaplatí dlžník veriteľovi najneskôr do 15. dňa prvého kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po podpise tejto Dohody obidvoma zmluvnými stranami.
V prípade nedodržania lehoty splatnosti niektorej zo splátok zo strany dlžníka, stáva sa
okamžite splatným celý dlh, veriteľ bude pokračovať vo vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
jej podpísaní dostane dlžník jeden rovnopis a veriteľ päť rovnopisov.
Uznanie vychádza zo stavu, ktorý medzi veriteľom a dlžníkom nie je sporný a ktorý
potvrdzujú podpisom Dohody.
Účastníci Dohody vyhlasujú, že ju uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami,
účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

V Bratislave dňa 18.05.2017

v.r.
...............................

Veriteľ
JUDr. Ivo Nesrovnal
Primátor

V Bratislave dňa 18.05.2017

v.r.
..................................

Dlžník
Súkromná základná umelecká škola
ART PEGAS
za
ART PEGAS, o.z.
zriaďovateľ SZUŠ
Chrobákova 10
841 02 Bratislava
IČO: 30801630

