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Dohoda o pristúpení k záväzku a dohoda o plnení dlhu v splátkach č. 1/2020 

uzavretá podľa ust. § 533 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Dohoda“) medzi: 

 

1/ Veriteľ:   

MESTO PREŠOV, Hlavná č. 73, 080 68 Prešov 
IČO: 00327 646,  DIČ: 2021225679 

Číslo účtu: 6619911075/1111 

IBAN: SK39 1111 0000 0066 1991 1075 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Prešov 

Zastúpené mandatárom:   

PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov  

IČO: 31722814, DIČ:  2020521393 

v zastúpení: Ing. Peter Miklovič, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Veriteľ“) 

 

a 

 

2/ Pristupujúci dlžník: 

RÁCOVÁ Eva  

dátum narodenia: 6.3.1963, rodné číslo: 635306/6412 

trvale bytom:  Malý Slivník, Furmanec 83  

variabilný symbol: 0000010143 

(ďalej len „Pristupujúci dlžník“)  

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Dlžníkom sa pre účely tejto dohody rozumie nájomca: Milan Kováč, nar. 7.2.1957, r. ć. 570207/6303, bytom 

Vajanského 5664/12, 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník“) 

2. Mesto Prešov ako prenajímateľ uzatvorilo dňa  s dlžníkom Zmluvy o nájme bytu č. 32/2013 zo dňa 29.4.2013 

predmetom ktorej bol nájom bytu č. 82, na ul.  K Starej tehelni č. 11 uzatvorenej na dobu určitú do 30.4.2016 (ďalej 

len „zmluva o nájme bytu“).  

3. V zmysle zmluvy o nájme bytu bol dlžník povinný uhrádzať nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 

4. Veriteľ uzatvoril s dlžníkom dňa 2.6.2014  Dohodu o uznaní a splácaní dlhu č. 26/2014. Dlžník plne uznal svoje 

záväzky voči Veriteľovi  čo do dôvodu a  výšky a zaviazal sa ich uhrádzať v pravidelných mesačných splátkach vo 

výške 50 Eur, vždy najneskôr k 25. dňu každého kalendárneho mesiaca. Dlžník svoj dlh riadne a včas neplnil. 

5. V zmysle Zmluvy o nájme  bytu má Dlžník voči Veriteľovi ku dňu uzatvorenia tejto Dohody o pristúpení k záväzku 

finančný záväzok vo výške:  

5.1 istiny vo výške 3.206,32 EUR (slovom: tritisícdvestošesť eur a tridsaťdva centov) a  

5.2 príslušenstva pohľadávky vypočítaný ku dňu 29.2.2020 vo výške 1.706,20 Eur (slovom: tisícsedemstošesť 

eur a dvadsať centov) (ďalej len „Pohľadávka Veriteľa“ alebo „Záväzok Dlžníka“). 

6. Pristupujúci dlžník má záujem o dobrovoľné splácanie dlhu a z tohto dôvodu v plnom rozsahu súhlasí s pristúpením 

k Záväzku dlžníka, ktorý je špecifikovaný v bodoch 1. a 2. tohto článku dohody. 

 

Článok II 

Dohoda o pristúpení k záväzku 

1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Pristupujúceho Dlžníka pristúpiť v plnom rozsahu k Záväzku Dlžníka 

vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme bytu.  

Článok III 

Osobitné ustanovenia 

1. Pristupujúci Dlžník vyhlasuje, že podpísaním tejto Dohody pristupuje k Záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy 

o nájme bytu bez súhlasu Dlžníka a stáva sa tak dlžníkom Veriteľa, pričom Dlžník a Pristupujúci dlžník (ďalej spolu 

len „Dlžníci“) sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.  

2. Veriteľ akceptuje pristúpenie Pristupujúceho dlžníka k Záväzku a súhlasí s tým, aby sa Pristupujúci dlžník stal jeho 

dlžníkom popri Pôvodnom dlžníkovi. 

3. Veriteľ je oprávnený požadovať plnenie Pohľadávky Veriteľa od ktoréhokoľvek z Dlžníkov, pričom splatením 

Pohľadávky Veriteľa ktorýmkoľvek z Dlžníkov zaniká Pohľadávka Veriteľa v rozsahu takto vykonaného plnenia. 
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Článok IV 

Dohoda o plnení Záväzku v splátkach 

1. Pristupujúci dlžník a Veriteľ sa dohodli, že pristupujúci dlžník splatí Záväzok v pravidelných mesačných splátkach 

vo výške 40,- Eur.  

2. Pristupujúci dlžník sa zaväzuje zaplatiť prvú splátku najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola táto 

dohoda podpísaná a každú ďalšiu splátku Pohľadávky najneskôr k 25. dňu každého kalendárneho mesiaca  

3. Úhrada dlhu sa neposudzuje ako riadne plnenie nájomného, zároveň dlžník berie na vedomie, že ak v uvedenom 

termíne nebude splácať dlh v dohodnutej výške, veriteľ bude dlh vymáhať súdnou cestou. 

4. Ak dlžník nezaplatí ktorúkoľvek splátku riadne a včas, stáva sa Záväzok okamžite splatným, pristupujúci dlžník 

stráca výhodu splátok a je povinný zaplatiť celý dlh. 

 

Článok V 

Ochrana osobných údajov 

1. Pristupujúci dlžník ako dotknutá osoba v zmysle ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov: a) vyhlasuje, že bol 

oboznámený s informáciami v zmysle ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov, b) súhlasí so spracúvaním 

svojich osobných údajov v rozsahu ich poskytnutia v rámci tejto Dohody, na účely výkonu práv a povinností z tejto 

Dohody, najmä na účely dojednávania, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly vyplývajúcej z tejto Dohody, 

na účely identifikácie dlžníka z tejto Dohody a osôb konajúcich v jeho mene, na účely zdokumentovania činnosti 

Veriteľa, na účely ochrany a domáhania sa práv Veriteľa a na účely odovzdania osobných údajov k spracovaniu 

tretími osobami (ďalej len „Súhlas“). Súhlas sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov Veriteľom, MESTO 

PREŠOV, Hlavná č. 73, 080 68 Prešov, IČO: 00327 646,  Zastúpené mandatárom: PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 

40, 080 01 Prešov, IČO: 31722814, DIČ:  2020521393, v zastúpení: Ing. Peter  Miklovič, konateľ  spoločnosti (ďalej 

len „Veriteľ“) tretími osobami, ktoré poskytujú Veriteľovi služby spôsobom, že bez prístupu k predmetným osobným 

údajom by sa dané služby nedali poskytovať a bez poskytnutia týchto služieb, by sa nemohol naplniť účel poskytnutia 

osobných údajov a tretími osobami na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov medzi Veriteľom a treťou 

osobou, za predpokladu, že tretia osoba bude zabezpečovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Súhlas je 

udelený na dobu 10 rokov a je možné ho písomne odvolať písomným oznámením, pokiaľ príslušné právne predpisy 

nestanovujú inak, iba v prípade preukázateľného porušenia Zákona o ochrane osobných údajov zo strany Veriteľa.  

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení. 

3. Pristupujúci dlžník berie na vedomie, že táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

4. Ustanovenia tejto Dohody je možné meniť a/alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov odsúhlasených 

oboma stranami Dohody.  

5. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho 1 (jeden) rovnopis pre potreby Veriteľa a 1 (jeden) rovnopis pre 

potreby Pristupujúceho dlžníka.  

6. Strany Dohody podpisom tejto Dohody prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a 

vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tejto dohody, ktorú obe strany Dohody na znak súhlasu 

podpísali. 

 

V Prešove, dňa  13.7.2020 

Veriteľ:                                                                      Pristupujúci dlžník:  

 

 

………………………………………                      …………………………………  

Ing.  Peter  Miklovič                                                  Rácová Eva  

konateľ spoločnosti 


