
Dohoda o zaplatení odstupného v splátkach 

Uzatvorená v súlade  s ust.§ 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Obec Ruskovce 

So sídlom obecného úradu Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce 

IČO:00311031 

Štatutárny zástupca: Marián Adamec, starosta obce 

(Ďalej aj ako Dlžník) 

a 

1.2. Bc. Jaroslav Mlynek 

Bytom: Ruskovce č.109, 956 54 Veľké Držkovce 

( ďalej len veriteľ) 

( veriteľ a dlžník ďalej aj ako zmluvné strany) 

 

Článok II. 

Špecifikácia dlhu 

 

2.1. Veriteľ vykonával funkciu starostu obce Ruskovce vo funkčnom období od 30.12.2010 do 

28.11.2022. Mandát starostu obce zanikol veriteľovi ku dňu 28.11.2022 v dôsledku riadneho 

skončenia funkčného obdobia. V súlade s ust. § 5 ods. 1 b) zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (cit.)“ Po zániku mandátu starostu patrí 

starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak 

vykonával funkciu tri funkčné obdobie“. V zmysle citovaného ustanovenia zákona č. 253/1984 Z.z. 

vznikol Veriteľovi nárok na vyplatenie odstupného voči Dlžníkovi, a to vo výške 11 080,00 EUR 

( netto).  

 

Článok III. 

Predmet dohody 

 

3.1. Dlžník, obec Ruskovce, nedisponuje v súčasnosti finančnými prostriedkami na úhradu 

odstupného Veriteľovi v zmysle čl. II tejto dohody jednorázovo. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné 



strany dohodli na úhrade odstupného podľa čl. II tejto dohody v celkovej výške 11 080,00 EUR 

v dvoch po sebe nasledujúcich mesačných splátkach. Prvá splátka 6648,00 EUR so splatnosťou k 20 

temu dňu v kalendárnom mesiaci december 2022, druhá splátka ku dnu 20temu v kalendárnom 

mesiaci január 2023 a to 4432,00 EUR 

Bezhotovostným prevodom finančných  prostriedkov na účet veriteľa uvedený v záhlaví hlavičky 

 

 

Článok  IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

4.1. Akúkoľvek zmenu tejto dohody je možné vykonať len vo  forme písomného dodatku 

 

4.2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originál, z ktorých každá 

z o zmluvných  strán obdrží po jednom rovnopise 

 

4.3.Zmluvné strany  vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali 

 

4.4.. Práva a povinnosti touto dohodou zvlášť neupravené sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 10/1964 Zb. Občianskeho  zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov 

platných na území  Slovenskej republiky 

 

 

4.5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle obce Ruskovce 

 

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

           Veriteľ                                                                                     Marián Adamec 

  Bc. Jaroslav Mlynek                                                                           Starosta obce 



 


