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Príloha č. 1
1
 

 

ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY
2
 

 

 

Zmluvné strany: Dana Gavláková 

                                    Oščadnica 1454, 023 01 

                                   (ďalej len „postupca“) 

 

a 

 

Miroslav Pekný 

Prievozská 12, 852 02 Bratislava 

r.č. 987654/3210   

                                   (ďalej len „postupník“) 

 

uzavreli podľa ustanovenia § 524 a nasl. ObchZ túto Zmluvu o postúpení pohľadávky (ďalej 

len „zmluva“). 

 

Článok I. 

Východiská zmluvy 

 

1. Dňa 20.12.2011 bola medzi postupcom a postupníkom (ďalej len „dlžník“) uzavretá 

kúpna zmluva. 

 

2. Na základe kúpnej zmluvy uvedenej v bode I.1. tejto zmluvy postupca po dodaní 

objednaného tovaru vystavil dlžníkovi dňa 08.01.2012 faktúru číslo 12345/09 na sumu 

15 000,- EUR s dátumom splatnosti 28.01.2012. Dlžník z uvedenej faktúry číslo 

12345/09 uhradil postupcovi peňažnú čiastku vo výške 4 000,- EUR. 

 

3. Ku dňu podpisu tejto zmluvy má postupca voči dlžníkovi pohľadávku vo výške 11 

000,- EUR. 

 

4. Podľa bodu VII.1.kúpnej zmluvy uvedenej v bode I.1. tejto zmluvy v prípade 

omeškania dlžníka so zaplatením kúpnej ceny dlžník je povinný zaplatiť postupcovi 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý, a to aj začatý deň 

omeškania.  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok postupcu postúpiť postupníkovi pohľadávku 

špecifikovanú v bode I.3. tejto zmluvy vo výške 11 000,- EUR vzniknutú z titulu 

čiastočného neuhradenia faktúry uvedenej v bode I.2. tejto zmluvy (ďalej len 

„pohľadávka“) a záväzok postupníka pohľadávku prevziať a uhradiť postupcovi 

odplatu podľa bodu III. tejto zmluvy, to všetko za podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

                                                 
1
 Dostupné z: http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/p-zicky-uvery-kredity-a-bankrot/mam-poh-adavku/zmluva- 

  o-postupeni-poh-adavky/ [25] 
2
 Zmluva je doplnená fiktívnymi údajmi 



2 

 

 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že spolu s pohľadávkou prechádza z postupcu na 

postupníka aj jej príslušenstvo - úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy 

11 000,- EUR od 28.01.2012 až do zaplatenia, ako aj všetky práva spojené s touto 

pohľadávkou. 

 

Článok III. 

Odplata a platobné podmienky 

 

1. Odplata za postúpenie pohľadávky postupcom postupníkovi predstavuje peňažnú 

čiastku 10 300,- EUR, ktorá je splatná v deň podpísania tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Postupca sa zaväzuje najneskôr v deň podpísania tejto zmluvy odovzdať postupníkovi 

všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú pohľadávky. 

Postupník podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že postupca mu odovzdal všetky 

doklady a poskytol všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú pohľadávky. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch dní odo dňa podpísania tejto zmluvy 

postupca poštou odošle dlžníkovi oznámenie o postúpení pohľadávky postupníkovi. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

2. Túto zmluvu je možné meniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to 

vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený 

pre postupcu a jeden pre postupníka. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu 

si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad 

podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 15.02.2012. 

 

 

                       Dana Gavláková       Miroslav Pekný 

..........................................................                          ..................................................... 

         postupca                                 postupník 
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Príloha č. 2 

 

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov (platná od 1. 1. 2012) 

 

Účtová trieda 0 – DLHODOBÝ MAJETOK 

 

01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

012 - Aktivované náklady na vývoj 

013 - Softvér 

014 - Oceniteľné práva 

015 - Goodwill 

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetek 

 

02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 

021 - Stavby 

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov 

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá 

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetek 

 

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný 

031 - Pozemky 

032 - Umelecké diela a zbierky 

 

04 – Obstaranie dlhodobého majetku 

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku 

 

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok 

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 

053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetek 

 

06 – Dlhodobý finančný majetok 

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely 

065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 

066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 

067 - Ostatné pôžičky 

069 - Ostatný dlhodobý finančný majetek 

 

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 

073 - Oprávky k softvéru 

074 - Oprávky k oceniteľným právam 

075 - Oprávky ku goodwillu 

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku 
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08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 

081 - Oprávky k stavbám 

082 - Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnuteľných vecí 

085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov 

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám 

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku 

 

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku 

091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 

092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 

093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku 

094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 

095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok 

096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 

097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku 

098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 

 

Účtová trieda 1 – ZÁSOBY 

 

11 – Materiál 

111 - Obstaranie materiálu 

112 - Materiál na sklade 

119 - Materiál na ceste 

 

12 – Zásoby vlastnej výroby 

121 - Nedokončená výroba 

122 - Polotovary vlastnej výroby 

123 - Výrobky 

124 – Zvieratá 

 

13 – Tovar 

131 - Obstaranie tovaru 

132 - Tovar na sklade a v predajniach 

133 - Nehnuteľnosť na predaj 

139 - Tovar na ceste 

 

19 – Opravné položky k zásobám 

191 - Opravné položky k materiálu 

192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe 

193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby 

194 - Opravné položky k výrobkom 

195 - Opravné položky k zvieratám 

196 - Opravné položky k tovaru 

 

Účtová trieda 2 – FINANČNÉ ÚČTY 

FINANČNÉ ÚČTY 

21 – Peniaze 

211 - Pokladnica 

213 – Ceni 
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22 – Účty v bankách 

221 - Bankové účty 

 

23 – Bežné bankové úvery 

231 - Krátkodobé bankové úvery 

232 - Eskontné úvery 

 

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci 

241 - Vydané krátkodobé dlhopisy 

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 

 

25 – Krátkodobý finančný majetok 

251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie 

252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 

253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie 

255 - Vlastné dlhopisy 

256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 

257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere 

259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku 

 

26 – Prevody medzi finančnými účtami 

261 - Peniaze na ceste 

 

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 

 

Účtová trieda 3 – ZÚČTOVACIE VZŤAHY 

 

31 – Pohľadávky 

311 - Odberatelia 

312 - Zmenky na inkaso 

313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere 

314 - Poskytnuté preddavky 

315 - Ostatné pohľadávky 

316 - Čistá hodnota zákazky 

 

32 – Záväzky 

321 - Dodávatelia 

322 - Zmenky na úhradu 

323 - Krátkodobé rezervy 

324 - Prijaté preddavky 

325 - Ostatné záväzky 

326 - Nevyfakturované dodávky 

 

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 

poistenia 

331 - Zamestnanci 

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom 

335 - Pohľadávky voči zamestnancom 

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 
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34 – Zúčtovanie daní a dotácií 

341 - Daň z príjmov 

342 - Ostatné priame dane 

343 - Daň z pridanej hodnoty 

345 - Ostatné dane a poplatky 

346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu 

347 - Ostatné dotácie 

 

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 

351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 

353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie 

354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty 

355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom 

358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia 

 

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu 

361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku 

364 - Záväzky voči spoločníkom a členom při rozdeľovaní zisku 

365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 

366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti 

367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

368 - Záväzky voči účastníkom združenia 

 

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky 

371 - Pohľadávky z predaja podniku 

372 - Záväzky z kúpy podniku 

373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií 

374 - Pohľadávky z nájmu 

375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov 

376 - Nakúpené opcie 

377 - Predané opcie 

378 - Iné pohľadávky 

379 - Iné záväzky 

 

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 

381 - Náklady budúcich období 

382 - Komplexné náklady budúcich období 

383 - Výdavky budúcich období 

384 - Výnosy budúcich období 

385 - Príjmy budúcich období 

 

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie 

391 - Opravné položky k pohľadávkam 

395 - Vnútorné zúčtovanie 

398 - Spojovací účet pri združení 
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Účtová trieda 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 

 

41 – Základné imanie a kapitálové fondy 

411 - Základné imanie 

412 - Emisné ážio 

413 - Ostatné kapitálové fondy 

414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 

415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 

416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia při zlúčení, splynutí a rozdelení 

417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 

418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov 

419 - Zmeny základného imaga 

 

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia 

421 - Zákonný rezervný fond 

422 - Nedeliteľný fond 

423 - Štatutárne fondy 

427 - Ostatné fondy 

428 - Nerozdelený zisk minulých rokov 

429 - Neuhradená strata minulých rokov 

 

43 – Výsledok hospodárenia 

431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 

 

45 – Rezervy 

451 - Rezervy zákonné 

459 - Ostatné rezervy 

 

46 – Bankové úvery 

461 - Bankové úvery 

 

47 – Dlhodobé záväzky 

471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 

472 - Záväzky zo sociálneho fondu 

473 - Vydané dlhopisy 

474 - Záväzky z nájmu 

475 - Dlhodobé prijaté preddavky 

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky 

478 - Dlhodobé zmenky na úhradu 

479 - Ostatné dlhodobé záväzky 

 

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka 

481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka 

 

49 – Fyzická osoba – podnikatel 

491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa 
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Účtová trieda 5 – NÁKLADY 

 

50 – Spotrebované nákupy 

501 - Spotreba materiálu 

502 - Spotreba energie 

503 - Spotreba ostatných neskladovatelných dodávok 

504 - Predaný tovar 

505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám 

507 - Predaná nehnuteľnosť 

 

51 – Služby 

511 - Opravy a udržiavanie 

512 - Cestovné 

513 - Náklady na reprezentáciu 

518 - Ostatné služby 

 

52 – Osobné náklady 

521 - Mzdové náklady 

522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti 

523 - Odmeny členom orgánov společnosti a družstva 

524 - Zákonné sociálne poistenie 

525 - Ostatné sociálne poistenie 

526 - Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa 

527 - Zákonné sociálne náklady 

528 - Ostatné sociálne náklady 

 

53 – Dane a poplatky 

531 - Daň z motorových vozidiel 

532 - Daň z nehnuteľnosti 

538 - Ostatné dane a poplatky 

 

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť 

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného    

majetku 

542 - Predaný materiál 

543 - Dary 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 

546 - Odpis pohľadávky 

547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 

548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť 

549 - Manká a škody 

 

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku 

555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 

557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 
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56 – Finančné náklady 

561 - Predané cenné papiere a podiely 

562 - Úroky 

563 - Kurzové straty 

564 - Náklady na precenenie cenných papierov 

565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 

566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok 

567 - Náklady na derivátové operácie 

568 - Ostatné finančné náklady 

569 - Manká a škody na finančnom majetku 

 

58 – Mimoriadne náklady 

582 - Škody 

588 - Ostatné mimoriadne náklady 

 

59 – Dane z príjmov a prevodové účty 

591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 

592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti 

593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 

594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 

595 - Dodatočné odvody dane z príjmov 

596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 

597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť 

598 - Prevod finančných nákladov 

 

Účtová trieda 6 – VÝNOSY 

 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 

601 - Tržby za vlastné výrobky 

602 - Tržby z predaja služieb 

604 - Tržby za tovar 

606 – Výnosy zo zákazky 

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na prodaj 

 

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 

611 - Zmena stavu nedokončenej výroby 

612 - Zmena stavu polotovarov 

613 - Zmena stavu výrobkov 

614 - Zmena stavu zvierat 

 

62 – Aktivácia 

621 - Aktivácia materiálu a tovaru 

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb 

623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 

624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 

 

64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti 

641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

642 - Tržby z predaja materiálu 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 
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645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok 

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

 

65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti 

655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 

657 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 

 

66 – Finančné výnosy 

661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov 

662 - Úroky 

663 - Kurzové zisky 

664 - Výnosy z precenenia cenných papierov 

665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku 

666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku 

667 - Výnosy z derivátových operácií 

668 - Ostatné finančné výnosy 

 

68 – Mimoriadne výnosy 

682 - Náhrady škôd 

688 - Ostatné mimoriadne výnosy 

 

69 – Prevodové účty 

697 - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 

698 - Prevod finančných výnosov 

 

Účtová trieda 7 -  UZAVIERKOVÉ ÚČTY A PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 

 

70 – Súvahové uzávierkové účty 

701 - Začiatočný účet súvahový 

702 - Konečný účet súvahový 

 

71 – Výsledkové uzávierkové účty 

710 - Účet ziskov a strát 

711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov 

 

75 až 79 – Podsúvahové účty 

 

Účtové triedy 8 a 9 – VNÚTROORGANIZAČNÉ ÚČTOVNÍCTVOÚČTOVN 
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Príloha č. 3
3
 

 

Uznesenie o zmluvnej pokute v zmluve o dielo
4
 

 
Čl.1 

 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 70,- EUR  za 

každý deň predĺženia pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia. 

 

1.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahuje 

zmluvná pokuta, je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu vrátane zmluvnej pokuty. 

 

1.3 V prípade situácie, keď prekážky, ktoré zhotoviteľ nemohol predpokladať, prekonať, 

odvrátiť ich následky či odstrániť ich,  vznikli nezávisle na jeho vôli a zabránili mu 

v splnení záväzku v dohodnutom termíne, má povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu za 

predĺženie. 

 

Čl.2 

 

2.1 Zmluvnou pokutou vo výške 10,-EUR za každý deň predĺženia je upravené skoré predanie 

staveniska objednávateľom, v termíne a stave uvedenom v čl. 4 zmluvy. 

 

2.2 V prípade škody, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinnosti predať stavenisko 

v dohodnutom termíne, je povinnosť objednávateľa uhradiť škodu vrátane zmluvnej pokuty. 

 

2.3 V prípade vzniku prekážok, ktoré nastali nezávisle na vôli objednávateľa a bránia mu 

v splnení povinnosti predať stavenisko, je jeho povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu 

z predĺženia. Pokiaľ vznik takejto prekážky nemohol v dobe uzatvorenia zmluvy objednávateľ 

predpokladať, prekovať, odvrátiť jej negatívne následky či odstrániť ju, nie je povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu. 

 

Čl.3 

 

3.1 Zmluvnou pokutou vo výške 0,5% z hodnoty nedokončených a nepredaných častí podľa 

článku 5 zmluvy za každý začatý mesiac predĺženia je upravený záväzok zhotoviteľa previesť 

dielo v dohodnutom termíne podľa článku 2 zmluvy. 

 

3.2 V prípade vzniku škody, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku záväzku zhotoviteľa 

previesť dielo riadne a včas podľa článku 2 zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto škodu vrátane 

zmluvnej pokuty uhradiť. 

 

3.3 Zhotoviteľ sa podieľa s ostatnými dodávateľmi, ktorí sú v priamom právnom vzťahu 

s objednávateľom, na realizácii stavby. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je harmonogram práce 

určujúci nadväznosť práce zhotoviteľa a ostatných dodávateľov vrátane termínov. Na základe 

dohody zmluvných strán, nie je povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za predĺženie 

                                                 
3
 Dostupné z: http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/p-zicky-uvery-kredity-a-bankrot/mam-poh-adavku/zmluva-  

   o-postupeni-poh-adavky/ [25] 
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týkajúce sa dokončenia svojich úkonov v prácach nadväzujúcich na práce iných dodávateľov 

investora. 

Čl.4 

 

4.1 Zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z hodnoty nedokončených a nepredaných častí podľa čl. 

6 zmluvy za každý začatý týždeň predĺženia je upravený záväzok zhotoviteľa previesť dielo 

v dohodnutom termíne podľa čl. 2 zmluvy. 

 

4.2 Zmluvnú pokutu za škodu vo forme skutočnej alebo ako ušlý zisk zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi v prípade, že je vznik škody preukázaný. 

 

4.3 V prípade situácie, kedy prekážky, ktoré zhotoviteľ nemohol predpokladať, prekonať, 

odvrátiť ich následky či odstrániť, vznikli nezávisle od jeho vôle a zabránili mu v splnení 

záväzku v dohodnutom termíne, je napriek tomu jeho povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu za 

predĺženie. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12. 04. 2012  

 

 

 

       Dana Gavláková                                                                               Miroslav Pekný 

...........................................      ............................................. 

objednávateľ         zhotoviteľ 
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Príloha č. 4
5
 

 

Zmluva o výpožičke bytových priestorov
6
 

 

uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianského zákonníka 

 

medzi 

 

Požičiavateľom:  Dana Gavláková 

                                  Oščadnica 1454,023 01 

  

 a 

 

Vypožičiavateľom: Miroslav Pekný 
Prievozská 25 

852 02 Bratislava 

r.č. 987654/3210 

číslo účtu: 987654321/0900 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom výpožičky sú bytové priestory v budove bytového domu v Bratislave, Mýtna 

7, 875 01 Bratislava, ktorá je vo vlastníctve Byt, a jeho bytové priestory, je zapísaný na 

LV č. 1234, parc. AB-C č. 123/1, súp. č. 12 v k. ú. Bratislava I. Staré Mesto, a to bytové 

priestory bytu č. 2 na 1. poschodí vo výmere 85 m2. 

 

II. 

Dohodnuté podmienky výpožičky 

 

1. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet zmluvy uvedený v čl. I. tejto 

zmluvy na užívanie odo dňa podpísania tejto zmluvy do dňa  31.12.2011 na ich užívanie 

za účelom bývania.  

 

2. Požičiavateľ súhlasí s vypožičaním bytových priestorov na dobu určitú od 01.01.2012 

do 31.12.2012. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vypožičaný predmet zmluvy vrátiť 

najneskoršie do 03.01.2013. 

3. Požičiavateľ poskytuje vypožičané priestory uvedené v čl. I. bezplatne.  

 

 
Práva a povinnosti požičiavateľa 

 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať bytový priestor v stave spôsobilom na riadne užívanie 

za účelom výpožičky.  

                                                 
5
 Dostupné z: http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/obcianske-a-ludske-prava/obciansky-zakonnik/zmluva-o-

vypozicke-bytovych-priestorov/ [25] 
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2. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní bytového priestoru zápisnicu, ktorej sa opíše najmä 

stav bytových priestorov v čase odovzdania. 

 

IV. 

Povinnosti vypožičiavateľa 

 

1. Vypožičiavateľ je povinný:  

a) vypožičané veci riadne užívať len na dohodnutý účel, 

b) ochraňovať predmet zmluvy pred poškodením a znehodnotením, 

c) dodržiavať Bytový poriadok daného bytového domu na Mýtnej 

ulici 7 

 

2. Vypožičiavateľ nesmie vypožičaný predmet nájmu poskytnúť na užívanie inému. 

 

V. 

Vrátenie veci 

 

1. Vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť, len čo ju nepotrebuje, najneskôr však do konca 

určenej doby zapožičania. 

2. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie veci aj pred skončením určenej doby 

zapožičania, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, 

ktorému slúži. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane jedno vyhotovenie.  

 

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú 

vlastnoručným podpisom za vytlačeným menom oprávnenej osoby konať. 

 

V Bratislave 28.12.2011 

 

 

 

 

 

        Dana Gavláková   Miroslav Pekný 

požičiavateľ   vypožičiavateľ 
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Príloha č. 5 

 

 

Vlastná zmenka 
7
 

 

 

Za túto zmenku zaplatím v OTP Banke, a.s., Chrobákova 23, 854 25 Bratislava, č. ú.: 

874955628/2200 spoločnosti XYZ, a.s., Hroboňova 23, 874 25 Bratislava , IČO: 25 69 256, 

vedenej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1, oddiel 123, č. vložky: 1526 

sumu 30 000-EUR (tridsaťtisíc eur).  

 

Zmenka je splatná : 25. januára 2017 

 

 

Vystaviteľ: Dana Gavláková 

Obchodné meno: ABC, s.r.o. 

Miesto podnikania: Romanova 13, 847 11 Bratislava 

IČO: 55 666 458 

 

 

V Bratislave dňa 10. februára 2012 

 

 

 

------------------------------------ 

        podpis vystaviteľa 

                                                 
7
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Príloha č. 6  

 

Počet poslancov v závislosti na počte obyvateľov8
 

 

 

Tab. č. 1 – Počet volených poslancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hamalová, Komunálna ekonomika a politika 

                                                 
8 HAMALOVÁ, M.; BELAJOVÁ, A. Komunálna ekonomika a politika. 1. vyd. Bratislava:  

   Sprint dva, 2011. 260 s. ISBN 978-80-89393-38-1 [4] 

 

 

Počet obyvateľov Počet poslancov 

do 40 3 

od 41 – 500 3-5 

od 501 – 1 000 5-7 

od 1001 – 3 000 7-9 

od 3001 – 5 000 9-11 

od 5001 – 10 000 11-13 

od 10 001 – 20 000 13-19 

od 20 001 – 50 000 15-25 

od 50 001 – 100 000 19-31 

nad 100 001 23-41 
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Hlavný kontrolór 

Mgr. Dušan Lipták 
Starosta obce 

Ing. Marián Plevko 
Zástupca starostu 

Jozef Smolka 

Príloha č. 7
9
 

 

Organizačná štruktúra obce Oščadnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Vlastné spracovanie, zdroj: http://www.oscadnica.sk/index.php/obecny-urad-mainmenu-70 

Obecné zastupiteľstvo 

Štefan Trúchly  

Daniela Matejíčková  

František Lipták  

Marta Hamacková  

RNDr. Anna Kozová 

Ján Brandis  

MUDr. Ľudovít Cabuk 

Jozef Smolka  

Štefan Kubuš  

Emília Grončáková  

Ing. Gabriela Kuchajdíková 

Štefan Vihoňský  

Miroslav Wimmer 

 

Prednosta obecného úradu 

Ing. Peter Zeljenka 

Oddelenie kultúry 

Jozefa Liptáková 
Oddelenie dane 

z nehnuteľností 

Janka Romanová 

Podateľňa, sekretariát 

Veronika Lokšová 

Stavebné oddelenie 

Ing. Peter Zeljenka 

Marián Mosor 

Katastrálne oddelenie 

Anna Špalková 

Oddelenie správy a údržby 

majetku obce 

Jozef Lalik 

Miroslav Koza 

Jozef Kubánek 

Peter Urbánek 

Štefan Smolka 

Jozef Gužík 

Štefan Dirgas 

Danuše Bartošová 

Magdaléna Trúchla 

Rudolf Maják 

Ekonomické oddelenie 

Oľga Gavláková 

Oľga Ustupská 

Bc. Zuzana Potočiarová 

 

Oddelenie sociálnych 

vecí a rodiny 

Jozefa Liptáková 

Oddelenie školstva 

Mgr. Anna Jarabicová 

Matrika 

Mgr. Zuzana Zagrapanová 
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Príloha č. 8 

 

 

Tab. č. 2 – Nedaňové príjmy obce Oščadnica

  

2009 

 

2010 

 

2011 

suma v € suma v € suma v € 

z vlastníctva 

a podnikania 

s majetkom obce 

(nájomné, predaj) 

- - - 

Poplatky spolu: 6 255    5 792   5 958 

 

 

 

Z 

toho 

administratívne 

poplatky  

za vydávanie 

rozhodnutí  

2 969    3 623   3 768 

  poplatky za 

služby        

matriky 

3 286    2 169   2 190 

poplatky za 

prepravu 

- - - 

príjmy z rozpočtových 

organizácií 

   995    7 406 26 710 

vybrané pokuty, penále 

 

-       111        350 

úroky z peňažných 

vkladov 

 

   431       100           34 

ostatné nedaňové 

príjmy 

 

 1 427 117 936      90 859 

Nedaňové príjmy spolu 

  9 108 131 345      123 911 

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z interných údajov obce Oščadnica 
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Príloha č. 9 

 

Tab. č. 3 – Granty a transfery obce Oščadnica 
  

2009 

 

2010 

 

2011 

Suma   734145 Suma   915956 Suma      815773 

 

 

  

Transfery 

 

(prenes. 

komp.) 

 

 

pozemné 

komunikácie 

   265         282        293 

na vedenie 

matriky 

5 410      5 668      5490 

evidencia 

obyv. 

1 892      1 886      1894 

Sociálna 

starostlivosť 

3 485      1 935      3630 

územné 

plánovanie 

a stavebný 

poriadok  

4 647      4 972      5165 

ochrana 

prírody 

10 157         829         885 

školstvo 700 889 746 290 682 577 

povodne        1 409 

Ost.           365           23 

Dotácie MF       90 543    65 644 

Voľby a 

referendum 

      13 412    10 676 

 

VPP 

2 589         1 159          849 

 

 

Granty 

zo ŠR 

(cez  

projekty) 

 

 

kultúra 

3983        1 660 

 

šport 

   

knižnica            550 

 

Rozvoj obce 

   

 

 

   

    

 

 

Granty 

zo EÚ 

(cez  

projekty) 

 

rómske 

komunity 

   

    

Rozvoj obce        3 312 

Modernizácia 

vyuč.procesu 

 

     46 803    29 000 

     

ŽSK Grant       165          200 

Ostatné  

granty 

dary 

 

      663     1812      2 516 

    

 

Zdroj: interné údaje obce Oščadnica 
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Príloha č. 10 

 

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 

 

 

Ján Vážny 

Oščadnica 896  

023 01 

r. č. 123456/7890 
 

 

Váš list zn.: Naše číslo:       Vybavuje:    Miesta dátum: 
                    Lukáč-123       Miroslav Pekný            Oščadnica, 13.01.2012 

                                                               tel: 0908 556 876 

         email: pekny@abc.sk 

      
     

 
Posledná upomienka – pokus o zmier 
 

Vážený pán Lukáč, 

naposledy Vám týmto vyzývame k úhrade Vášho poplatku za komunálny odpad vo výške  

60,- EUR zo dňa 16.04.2011, splatný dňa 01.05.2011. 

Žiadame Vás o úhradu faktúry najneskôr do 30.júla 2011 na účet č. 123456789/0900 

pobočky Slovenskej sporiteľni a.s.   

Pokiaľ vyššie uvedený poplatok nebude v tomto termíne uhradený, budeme nútení 

vymáhať túto pohľadávku exekútorom.  

Veríme, že vzhľadom k dobrým predchádzajúcim vzťahom nenecháte túto kauzu dôjsť 

až tak ďaleko a poplatok obratom uhradíte.   

S pozdravom 

 

Miroslav Pekný 

poverený právnik obce Oščadnica 

 


