
SPLÁTKOVÁ DOHODA

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká 
republika, IČO: 24785199, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 
33753, podnikajúca na Slovensku prostredníctvom KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, 
IČO: 47 030 691, so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 2193/B (ďalej len „KRUK“ alebo „Veriteľ“) a

Meno a Priezvisko Aleko Alekov

Adresa Čajkovského 425/2, 949 11 Nitra - Klokočina

Dátum narodenia 07.03.1996

Telefón

E-mail aalekov25@gmail.com

(ďalej len „Klient“)
uzatvárajú túto Splátkovú dohodu (ďalej len „Dohoda“)

1. Veriteľ vyhlasuje, že nadobudol od spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 14.12.2021, peňažnú pohľadávku voči Klientovi vyplývajúcu zo 
zmluvy č. 2019_SK_00148886-NIT0-SU uzatvorenej medzi Klientom a spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Pohľadávka“). Výška Pohľadávky činí k dnešnému dňu 42.364,25 
EUR. Špecifikácia jednotlivých položiek pohľadávky je prílohou č.1 tejto dohody.
Klient týmto v zmysle ustanovenia § 558 a ustanovenia § 110 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, uznáva svoj 
dlh voči Veriteľovi čo do dôvodu aj výšky.
2. Veriteľ súhlasí s tým, že jeho Pohľadávka bude hradená v splátkach. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda 
nebude úročená, teda zmluvný úrok činí 0 %.
3. Klient sa zaväzuje uhradiť Pohľadávku Veriteľa v nasledujúcich pravidelných mesačných splátkach:

  Splátka:             
   1
   2 - 8
   9

  5.000,00 EUR
  5.000,00 EUR
  2.364,25 EUR

  01.08.2022
  1. dňa v mesiaci
  03.04.2023

  Čiastka:                  Dátum splatnosti:

Celkový počet splátok činí 9. Klient bude hradiť splátky v EUR na účet IBAN: SK1209000000005160499309, 
variabilný symbol 1582464028.

Dátumom úhrady sa rozumie dátum, ku ktorému bude splátka pripísaná na uvedený bankový účet. Ak deň 
splatnosti pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva sa splatnosť mesačnej splátky na najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ si Klient so spoločnosťou KRUK dohodne úhradu v hotovosti, rozumie sa 
dátumom úhrady deň, kedy došlo k odovzdaniu splátky zmluvnému partnerovi spoločnosti KRUK. Zmluvný 
partner je povinný vystaviť Klientovi potvrdenie o úhrade. 

4. Spoločnosť KRUK môže učiniť svojím oznámením celý dlh Klienta okamžite splatným, najskôr po uplynutí troch 
mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornila Klienta v lehote nie kratšej ako 15 dní na 
uplatnenie tohto práva. KRUK odošle Klientovi oznámenie o zosplatnení dlhu s výzvou na okamžité uhradenie celej 
nesplatenej časti Pohľadávky a všetkých práv s ňou spojených.
V prípade nesplnenia tejto výzvy Klientom môžu byť Klientove dlžné pohľadávky spoločnosťou KRUK zažalované na súde 
a nasledovne vymáhané v exekučnom konaní, o čom bude Klient informovaný prostredníctvom predžalobnej výzvy. Pokiaľ 
Klient neuhradí Pohľadávku pred podaním žaloby, to znamená, že pokiaľ nebudú peňažné prostriedky pripísané na účet 
spoločnosti KRUK deň pred podaním žaloby, bude spoločnosť KRUK požadovať spoločne s Pohľadávkou aj trovy konania 
spojených s vymáhaním Pohľadávky v súdnom, prípadne exekučnom konaní.
Ak je Klient v omeškaní s uhradením splátky, Veriteľ má v zmysle ustanovení § 517 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho 
zákonníka právo požadovať úrok z omeškania, a to v zákonnej výške 5.00 % p.a. (ročne). Pre prípad, že by sa zmenila 
výška zákonného úroku z omeškania, bude tento úrok z omeškania požadovaný vo výške, ktorá bude vyplývať z platných 
právnych predpisov.
5. Klient má právo kedykoľvek požiadať spoločnosť KRUK o aktuálne informácie ohľadne dlžnej čiastky, a to telefonicky 
alebo v písomnej forme.
6. Klient má právo na písomne odstúpenie od Dohody v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia Dohody, a to aj 
bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie je zachovaná, pokiaľ je odstúpenie zaslané na adresu sídla spoločnosti KRUK v 
písomnej forme, najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Klient je oprávnený sčasti alebo úplne uhradiť dlh pred dátumom splatnosti kedykoľvek po dobu trvania tejto Dohody. 
Spoločnosť KRUK nespája s predčasnou splátkou žiadne ďalšie náklady.

8. Klient má právo podávať prípadné sťažnosti spoločnosti KRUK ústnou a písomnou formou, alebo sa obrátiť na Národnú 
banku Slovenska. Viac informácií o možnostiach podania sťažnosti, spôsobu vybavenia či lehoty na vybavenie nájdete na 
našich webových stránkach www.kruk.eu.
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9. Klient sa zaväzuje oznámiť spoločnosti KRUK svoje nové kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), v 
prípade ak dôjde k ich zmene, a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa zmeny kontaktných údajov.

10. Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 110 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
podpisom tejto Dohody sa prerušuje plynutie pôvodnej premlčacej doby a začíná plynúť nová 10 ročná premlčacia lehota, 
a to od uplynutia lehoty stanovenej na plnenie. 
Klient záväzne prehlasuje, že je osobou, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a táto spôsobilosť jej nebola 
obmedzená.
Klient záväzne vyhlasuje, že si pred podpisom tejto Dohody ešte raz Dohodu prečítal a k jej náležitostiam nemal žiadne 
ďalšie otázky a nepotreboval poskytnúť žiadne ďalšie vysvetlenia.
Zmluvné strany s obsahom tejto Dohody súhlasia, jej náležitostiam rozumejú, vnímajú ju vnútorne ako jasnú, 
zrozumiteľnú, určitú a pre obidve Zmluvné strany vyváženú.
Klient má právo na bezplatné obdržanie dodatočnej kópie tejto Dohody.
Túto Dohodu je možné meniť a doplňovať iba vo forme písomných dodatkov. KRUK nebude akceptovať prípadné 
jednostranné zmeny tejto Dohody zo strany Klienta.
Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
exemplár.

Za KRUK:

V Hradci Králové dňa 27.07.2022                            

_______________________________

Martin Baudyš

Riaditeľ oddelenia správy pohľadávok                                      

V ________________________ dňa 27.07.2022

___________________________________________

Klient
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Príloha č.1

Nižšie nájdete špecifikáciu jednotlivých položiek pohľadávky ku dňu vystavenia tejto dohody. Viac o jednotlivých 
položkách na www.kruk.eu. Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou splátkovej dohody.

Rozklad dlhu - Príslušenstvo pohľadávky.

Za KRUK:

V Hradci Králové dňa 27.07.2022                            

_______________________________

Martin Baudyš

Riaditeľ oddelenia správy pohľadávok                                      

V ________________________ dňa 27.07.2022

___________________________________________

Klient
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