
DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU 
___________________________________________________________________________ 

uzavretá podľa ustanovenia § 533 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení 

 
(ďalej aj ako „dohoda“) 

VERITEĽ: 
 
Obchodné meno:  Obec Bacúch  
IČO:    00313254 
Sídlo:     ul. Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch  
Konajúci:   Ing. Michal Chovanec  
 
Bankové spojenie:  SK86 5600 0000 0020 0048 9001 
Číslo účtu:   Prima banka Slovensko, a.s. 
  
(ďalej aj ako „veriteľ“) 
    
PRISTUPUJÚCI DLŽNÍK: 
         
Obchodné meno:  MaJa, s.r.o.  
IČO:    36 042 935 
Sídlo:    Jegorovova 5, 976 66 Polomka  
Konajúci:   JUDr. Rastislav Urbáni, konateľ  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 

vložka č.:6569/S 
 
(ďalej aj ako „pristupujúci dlžník“) 
(veriteľ a pristupujúci dlžník spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“) 

 
 

Článok I.  
Právny dôvod vzniku a výška záväzku dlžníka 

 
1. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto dohode potvrdzujú nasledovný 

skutkový stav: 
 

Dlžník obchodná spoločnosť AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o., so sídlom 
Jegorovova 3, Polomka 976 66, IČO:31 647 588, konajúca prostredníctvom: JUDr. Jozef 
Kanoš, konateľ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 
vložka č.:3423/S (ďalej aj ako „dlžník“) má voči veriteľovi záväzok vo výške 2476,59 EUR 
(ďalej aj ako „záväzok“). A to  z titulu nezaplatenia splatnej faktúry č. 6/2022 vo výške 1921,76 
EUR a z titulu nezaplatenia splatnej dane z nehnuteľnosti za rok 2022 v sume 520,82 EUR 
(Rozhodnutie č. 117 zo dňa 8.3.2022, nadobudlo právoplatnosť dňa 8.4.2022) a poplatku za 
odpad za rok 2022  v sume 34,01 EUR (Rozhodnutie č. 80 zo dňa 8.3.2022, nadobudlo 
právoplatnosť 8.4.2022).     
 
Dlžnú sumu ktorú veriteľ voči dlžníkovi zo záväzku eviduje je vo výške 2476,59 EUR. 

 
Dlžník ku dňu podpisu tejto zmluvy svoj záväzok zaplatiť veriteľovi  sumu vo výške 2476,59 
EUR zo záväzku  nesplnil.  
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Článok II.  
Pristúpenie k záväzku  

 
1. Pristupujúci dlžník podpisom tejto dohody pristupuje k záväzku, ktorý spočíva v povinnosti 

dlžníka zaplatiť veriteľovi sumu 2476,59 EUR, a to podľa ustanovenia § 533 Občianskeho 
zákonníka, čím sa stáva veriteľovým dlžníkom popri dlžníkovi a je povinný splniť záväzok 
spoločne a nerozdielne s dlžníkom a to v lehote do ................... na číslo účtu veriteľa uvedené 
v záhlaví tejto dohody. 

 
2. Veriteľ podpisom tejto dohody súhlasí s pristúpením pristupujúceho dlžníka k záväzku  dlžníka 

zaplatiť veriteľovi sumu 1921,76 EUR s tým, že na zaplatenie budú dlžník a pristupujúci dlžník 
zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

 
3. Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s dohodou, so všetkými podmienkami, 

právami a povinnosťami v nej uvedenými bezvýhradne súhlasí a pristupuje k záväzku. 
 

 
Článok III.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu účastníkmi dohody. 
 
2. Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá veriteľ, 

jedno vyhotovenie si ponechá pristupujúci dlžník.  
 
3. V prípade súdnych sporov z tejto dohody alebo na základe tejto dohody je daná právomoc 

súdov Slovenskej republiky. 
 
4. Účastníci dohody sa dohodli, že písomnosti si budú doručovať poštou, doporučenou zásielkou 

na adresy uvedené v tejto dohode. Pokiaľ účastník dohody, ktorému je druhým účastníkom 
dohody doručovaná zásielka odmietne prevziať zásielku od druhého účastníka dohody, 
považuje sa táto zásielka za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. V prípade, ak sa  zásielka 
z adresy uvedenej v tejto dohode vráti odosielajúcemu účastníkovi dohody ako nedoručená, bez 
ohľadu na dôvod nedoručenia, považuje sa táto zásielka za doručenú dňom, kedy bola 
odosielajúcemu účastníkovi vrátená.  

 
5. Účastníci dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, s jej obsahom sa 

oboznámili, porozumeli mu, a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

 
Za veriteľa:      Za pristupujúceho dlžníka:   
 
V Bacúchu, dňa .............................   V Polomke, dňa ............................. 
     
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Obec Bacúch      MaJa, s.r.o.  
Ing. Michal Bacúch, starosta    JUDr. Rastislav Urbáni, konateľ 
         


